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 بالرتك التزوير جرميت

  

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

الطػػػيؽ التػػػر  بإهػػػ  التزويػػػي اػػػر ال هػػػييات رػػػو ي ت ييػػػي اله ي ػػػ  اػػػر  هػػػيي إف 
 اؿ ال هػيي ال ػزوي  ف شأنه اه اث ضيي و  تيف بني  اسػت  نص عليها ال انوف ت يييا  

اضػ  عػف عػ ـ ,  ػ , وبذلؾ ااف رذا الف ؿ يتػيؾ ارػيا اضػ اؼ الر ػ  ال ا(1)اي ا اع  لهي
 است ياي ال  ا  ت بيف الناس ار ال جت ع.

ت ّ  جيي   التزويي  ف الجيائـ الخطيية اػر ال جت  ػات ع و ػا, اهػر ه ييرػا  ػف 
الجػػيائـ التػػر ي ػػع ضػػهيتها اشػػخاص ا ػػاـ ال ضػػاي,  يػػي انهػػا جيي ػػ   يػػي  ل وسػػ  و  

هػػػػوف التزويػػػػي اػػػػر ي هػػػػف إ ياههػػػػا هسػػػػيا , ا ػػػػع اف ال هػػػػيي يػػػػهي  لهػػػػف اػػػػر اله ي ػػػػ  ي
ضػػػ وف ال هػػػيي  ضػػػ وف ال هػػػيي ال  نػػػر و  ي ػػػيي ه ي ػػػ  الهالػػػ , بهيػػػث يفهػػػـ  ػػػف  

اهو لػيس  رػؿ ت ييػي اله ي ػ  الػذ  ت ػع ال ػيف عليػه هشػطب , خيآالظاري لل ياف   نى 
اػر الهالػ  التػر يهػوف ت ييػي اله ي ػ   رباتاضاا  ار  هيي, بالتالر يي ب اإلاو  اسـ

ل   ػػف أتبػػ و ار يػػ  البهػػث الػػذ  يتطػػيؽ ل سػػ هػػيي, و ػػف رنػػا ايهػػا تت لػػؽ ب ضػػ وف ال

                                                           

ال سػػػـ الخػػػاص,  اي النهضػػػ  ال يبيػػػ ,  –: شػػػيح وػػػانوف ال  وبػػػات ياجػػػع  .  ه ػػػو  نجيػػػب هسػػػنر (1
 .343, ص 3112ال ارية, 
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باب ا خ ؿ بالر   ال ا   ورو بذلؾ  هونها ت خؿ ار, الخطوية ب هاف النظي لها بت  ف
 يب   ف الفسا  الذ  ايب  ظارية  ستشيي  ار هؿ ال جت  ات واطب . ا

ّي ا ورػػػو تنطلػػػؽ إشػػػهالي  البهػػػث هػػػوؿ بيػػػاف  فهػػػـو جيي ػػػ  التزويػػػي بػػػالتيؾ و  سػػػ
يػػوية  ػػف يػػوي التزويػػي ال  نػػو  ولوضػػع الهػػ  الفايػػؿ بػػيف التزويػػي ال ػػا   والتزويػػي 
ال  نػػو  هيػػث اف جيي ػػ  التزويػػي بػػالتيؾ تظهػػي اػػر ال سػػائؿ التػػر ي فػػؿ ايهػػا الفػػي  عػػف 

 إربػػاته اػػر ال هػػيي ب يػػ  ت ييػػي اله ي ػػ  بخيويػػه  ػػع يػػ وب  إرباتػػ ػػا يجػػب  إربػػات
لـ يي  بنص واض  ويػيي  اػر وػانوف ال  وبػات ال ياوػر  رال ياو ذلؾ, عل ا اف ال شيع

( ي ـ 382(  ف ال ا ة )1,3التزويي بالتيؾ ار ا يتيه ) , عف1191( لسن  111يوـ )
 است ياي الف ه وال ضاي على تس يته التزويي بالتيؾ.

لػػػذلؾ تبػػػ و الر يػػػ  لبهػػػث  وضػػػوع التزويػػػي بػػػالتيؾ  ػػػف خػػػ ؿ بيػػػاف ال  يػػػو   
 ػع بيػاف ابػيز اررػاي التػر تتيتػب , وهيفي  ايتهاب رػذا الجيي ػ , التيؾبجيي   التزويي ب

على خطوية رذا الجيي   ال يتهب  اػر ت ا ػؿ بػيف النػاس بيػوية  ػف ال ػش والهػذب اػر 
ذا هانػت جيي ػ  التزويػي ال  نػو  ,جؿ إخفاي اله ي  االت ا  ت  ف  تيتهػب , خاّيػ , وا 

ا ػػا رػػر ابػػيز الطػػيؽ والوسػػائؿ ال  هنػػ  , يفبطيي ػػ    يػػ يهها الهػػس و  ت ػػع عليهػػا ال ػػ
 ها؟رباتإل

اهػػ  الجػػيائـ الخطيػػية التػػر  رػػر ػػا ايضػػي  البهػػث اتت رػػؿ اػػر اف جيي ػػ  التزويػػي ا
ه وؽ الناس ال ت ا ليف بهذا  رباتإلت هس هال  ت ييي اله ائؽ ار ال هييات التر ت   

,  ػانر  نهػا ال جت  ػاتوذلؾ نوع  ف الفسا  الذ  ي ػّ  اهػ  ا  ػياض التػر ت, ال هييات
اهػػر ايػػػبهت اػػػر ارونػػػ  الخيػػػية ظػػػارية  ,وهانػػت جيي ػػػ  التزويػػػي بػػػالتيؾ اهػػػ  يػػػويا 

 ستشيي  ت انر  نها   ظـ ال جت  ات, لتتيؾ ب ويرا آرايا وخي   على الشخاص على 
  ختلؼ الي  ة.

 :  بهريف وعلى النهو ارترإلى  هثول يض توضي   ا ت ّ ـ ا   تـ ت سيـ الب 
 : الت ييؼ بجيي   التزويي بالتيؾ.ال بهث الوؿ 
 : الههاـ الخاّي  بجيي   التزويي بالتيؾ.ال بهث الرانر 
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 املبحث األول
 التعريف جبرميت التزوير بالرتك

, ي   التزويي  ف الجيائـ التر ت ع إخ   بالر   بيف الناس ار ت ا  تهـ اليو ي  
 ف اجؿ  ش الضهي  خاّي  ار ,  ي   الشيايورر نوع  ف الت ليس والهذب إلخفاي ه

 الهواؿ التر   ي هف يت هف ايها  ف هشػؼ يػّه   ػا يجػي   ػف ت ػا  ت اػر سػن ات
ول يض بياف  ,ورائؽ ع   الفاعؿ على ع ـ ذهي ج يع تفاييلها بؿ تيؾ جزي  نها او 

 : طلبيف وعلى النهو ارترإلى  بهثالتزويي بالتيؾ سيجي  ت سيـ رذا ال 
 ل طلب الوؿ :  فهـو التزويي بالتيؾ.ا 
 ال طلب الرانر : يوي التزويي ال  نو . 

 املطلب األول
 مفهىم التزوير بالرتك

, يهتؿ ار يػ  هبيػية التزا اتهـإف تربيت ت ا  ت الشخاص ار  هييات لتوريؽ  
لذلؾ اإف إ فاؿ  يج ب ض الشيوط التر تت لؽ بذلؾ يشهؿ ت ييػيا لله ي ػ  يويػؼ بأنػه 

ا  فاؿ ب ي  ت ييػي او  ول يض بياف رذا التيؾ, تيؾ عف ع   ل ا هاف يجب اف ي يج
 ايعيف وه ا يأتر : إلى  رذا ال طلب ت سيـاله ي   سيجي  
 التعريف القانوني لمتزوير بالترك: الفرع األول

ال ياوػر اػر ال ػا ة  عت ّيؼ هسب  ػا اوي ا ال شػيّ , , بشهؿ عاـف جيي   التزوييإ
 وانوف ال  وبات ال ياور النااذ بأّنه ي رو ت ييي اله ي   ب ي  ال ش ار سن (  ف 389)

ا   هيي اخي بإه   الطيؽ ال ا يػ  وال  نويػ  التػر يبينهػا ال ػانوف, ت ييػيا  او  وري  او 
وبيػػػ   رػػػذا ي بشػػػخص  ػػػف الشػػػخاصاو  يػػػله  ال ا ػػػ  ػػػف شػػػأنه إهػػػ اث ضػػػيي بال 

 سر انه يتض ف وجهتيف ر ا:الت ييؼ يي  ال هتوي ع ي ال يف زهر  ي 
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ت ييػي اله ي ػ  اػر ج يػع انػواع ال هػييات  ػع اف اليػهي  إلى  ا ت ا  جيي   التزويي -
رػػػػو عػػػػ ـ تجػػػػييـ رػػػػذا الف ػػػػؿ ا  اذا وي  علػػػػى نػػػػوع  ػػػػف ال هػػػػييات يشػػػػ له ال ػػػػانوف 

 به ايته ورى التر تنب ث  نها الر   ال ا  .
 ليه.إو الضيي ورو  ا   هاج  بنا ي ورضاا  شيط ج ي  لتجييـ التزويإإلى  يؤ   -

نػػػه ي ت ييػػػي اله ي ػػػ  ب يػػػ  ال ػػػش بإهػػػ   أسػػػاس عػػػيؼ التزويػػػي بوعلػػػى رػػػذا ال
 .(1)بال انوف ار  هيي يه يه ال انوفيالطيؽ ال  يية 

ا  تناع  ت  ػ ا  عػف إلى  ا ا التزويي بالتيؾ اي هف ت ييفه بأّنه ي رو وياـ ال تهـ 
 هػيي  رػاؿ ذلػؾ اف ي تنػع ال هيػؿ عػف ويػ  ب ػض  ػا  اػره إرباتػ ا يجب عليه  إربات

وبهػػػذا يهػػػوف ت ّ ػػػ  , (3)يهيػػػله  ػػػف الن ػػػو  لهسػػػاب ال ولػػػ  هػػػر يخفػػػى بػػػذلؾ اخت سػػػهي 
 ه ار ال هيي.إربات ا يجب اف يتـ  إرباتإلى  ال تهـ

وعليػػه ترػػوي التزويػػي بػػالتيؾ للبهػػث عػػف ههػػـ  ػػا اذا تػػيؾ  ػػف نيطػػت بػػه هتابػػ   
ه بػػه,  رػػاؿ ذلػػؾ اليػػياؼ الػػذ  يسػػتلـ  بل ػػا  لوضػػ ه اػػر إرباتػػ ال هػػيي بيانػػا هػػاف يت ػػيف

اهػػػػ  طلبػػػػات  إربػػػػاتالخزينػػػػ  اػػػػ  يربتػػػػه اػػػػر  اتػػػػيا, وهاتػػػػب الجلسػػػػ  الػػػػذ  ي فػػػػؿ ع ػػػػ ا  
ال وػ  اػر البهػث اف التػيؾ لػيس ا  ع ػ  سػلبيا  واف ال هػيي يب ػى ب ػػ   الخيػوـ, ووجػه

 .(2)التيؾ ه ا هاف وبله خاليا   ف هؿ بياف   ايي لله ي  
وب ػػ ي ت لػػؽ ال ػػي بالنتػػائي ال  ابيػػ  التػػر تتيتػػب علػػى ايتهػػاب رػػذا الجيي ػػ  ا ػػ   
عػػ ـ عػػ  وجػػو  نتػػائي ع ابيػػ  لهػػذا للتزويػػي باعتبػػاي اف ال شػػيع وػػ  سػػهت إلػػى يا  ذرػػب 

هطيي    ف طيؽ التزويي عل ا  انه يجب البهػث ايهػا تطبي ػا  لاههػاـ  عف ذهي ا  تناع

                                                           

 . عػػػ ي الػػػ يف زهػػػر  يسػػػر, الجػػػيائـ ال خلػػػ  بالر ػػػ  ال ا ػػػ , ال يهػػػز ال ػػػو ر ل يػػػ ايات  ينظػػػي: (1
 .11, ص3112ال انوني , ال يي, ال ارية, 

ل سػػػـ الخػػػػاص,  نشػػػويات الهلبػػػػر ينظػػػي:  .  ه ػػػ   ه ػػػػ   يػػػباح ال اضػػػر, وػػػػانوف ال  وبػػػات/ ا 3)
 .342, ص3112اله ووي , 

ال سػػػـ الخػػػاص,  اي النهضػػػ  ال يبيػػػ , ال ػػػارية,  -ينظػػػي:  . اه ػػػ  اتهػػػر سػػػيوي, وػػػانوف ال  وبػػػات 2)
1181 ,121. 
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اللػػوائ  او  اهين ػػا توجػػب ال ػػوانيف ,التػػر ت ػػع بطييػػؽ ا  تنػػاع ال ا ػػ  للجيي ػػ  ا يجابيػػ 
بيانػػات   ينػػػ  اػػػر ال هػػيي واػػػر هػػػاؿ ا فػػاؿ تػػػ وينها علػػػى نهػػػو  إربػػػاتعلػػى الشػػػخص 

يج ػػؿ ال هػػيي اػػر يػػوية   ػػايية لله ي ػػ  التػػر هػػاف يجػػب اف يظهػػي بهػػا ليهػػوف ال هػػيي 
 بالتالر ار  يي يويته اله ي  . 

ينب ر ع ـ الت اضر عػف الجػزي ال تػيوؾ  وف ب يػ   اسيسا  على  ا ت  ـ اع أوت 
التػيؾ اػر   نػى ال هػيي اػر tال هيي بي تػه, وته يػ  ارػي إلى  ال هيي, بؿ يجب النظي

واػر رػذا  ,(1)اربػتاو  ه و  ال يض الذ  هتب  ف اجله, هتى واف هاف البيػاف وػ  ا يج
ييػػ  لهػػر يسػػتي نػػه ي إذا هػػاف وهيػػؿ  هتػػب البأب اليػػ   وضػػت  هه ػػ  الػػن ض ال يػػيي 

تلفيػػػؽ اػػػر البيانػػػات التػػػر  ونهػػػا اػػػر الوياؽ والػػػ ااتي إلػػػى  ا خػػػت س الواوػػػع  نػػػه, ع ػػػ 
الخاي  ب  ليته ازا  ار بياف ع   الطوابػع والذوف واوياؽ الط  ػ  علػى  ػا رػو  وجػو  

اربتهػا ل يه بالف ؿ  نهػا ون ػص  ػف بيػاف الن  يػ  ال ستهيػل   ػا ي ابػؿ تلػؾ الزيػا ة التػر 
لهػف  , ا باعه رو ع ػؿ سػلبر   ي ػع بػه تزويػيي إرباتف ع ـ أ ي بؿ  نه ال وؿ باانه  

بيانػػات   ع وػ  لهػػا ب وضػػوع ال هػػيي اػػ   إربػػاتذا ا فػػؿ هاتػب ال هػػيي إاػر هالػػ   ػػا 
 ػػا يتفػػوا بػػه الهاضػػيوف خػػايج  إربػػات رػػاؿ ذلػػؾ اف ي تنػػع سػػهيتيي الجلسػػ  عػػف , تزويػػي
 ؿ ال جلس.اع ا

وو  يت رؿ على  (3)ار يوية ج ؿ واو    زوية واو   يهيه ي ع التزويي بالتيؾ 
 ػيض  ػف تهييػي السػن ات وجه الته ي  ار طيي   ت ييي اوياي اولر الشػأف الػذ  هػاف ال

 ػػػف وػػػانوف ال  وبػػػات ال ياوػػػر بػػػأف ( 3( الف ػػػية )382ووػػػ  اشػػػايت ال ػػػا ة ) ,إ ياجػػػه بهػػػا
 التزويي ال  نو  ي ع بإه   الطيؽ التالي :ي
 إوياي اولر الشأف الذ  هاف ال يض  ف تهييي ال هيي إ ياجه ايه.ت ييي  -ا
 ج ؿ واو    يي   تيؼ بها ار يوية واو     تيؼ بها. -ب

                                                           

 . 418, ص338, يوـ 2,  ج وع  ال واع  ال انوني , ج1121ابيايي, سن   4ن ض  يي   1)
 .324, ص311,يوـ 9,  ج وع  ال واع  ال انوني , ج1142 ايو سن   21تاييخ , ن ض  يي  3)
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ا تيػػاؼ بيػػف   يػػي يػػهيه  وعلػػى وجػػه او  اسػػتب الهااو  انتهػػاؿ شخيػػي  ال يػػي - 
إ فػػاؿ ذهػػي بيػػاف ايػػه هػػاؿ تهييػػيا اي ػػا اعػػ  او  ال  ػػوـ تهييػػؼ اله ي ػػ  اػػر  هػػيي

 هي.باترإل
اػر او  هؿ  ا ت  ـ ذهيا ااف التزويي بالتيؾ يهيؿ اػر  هػيي يسػ ر اض   عف

(  ػػف ال ػػانوف ال  وبػػات ال ياوػػر النااػػذ 388ال ػػا ة ) إليػػهورػػو  ػػا اشػػايت ,  هػػيي عػػا  
 هلػػػؼ بخ  ػػػ  او  الػػػذ  نػػػص علػػػى افي ال هػػػيي اليسػػػ ر رػػػو الػػػذ  يربػػػت ايػػػه  وظػػػؼ

لشػػأف طب ػػا  لاوضػػاع ال انونيػػ  واػػر هػػ و  تل ػػاا  ػػف ذو  ااو  عا ػػ ,  ػػا تػػـ علػػى ي يػػه
تػػػ خؿ بإعطائػػػه اليػػػف  او  تػػػ خؿ اػػػر تهييػػػيا علػػػى ايػػػه يػػػويةاو  سػػػلطته واختيايػػػه

 ا ا ع ا ذلؾ  ف ال هييات اهر  هييات عا ي  ي. ,اليس ي 
ذا تػػيؾ  ػػف نيطػػت بػػه هتابػػ  ال هػػيي بيانػػا هػػاف إه ػػا يرػػوي البهػػث عػػف ههػػـ  ػػا  
اؼ الػذ  يتسػلـ  بل ػا لوضػ ه اػر الخزينػ  اػ  يربتػه اػر ه به  راؿ ذلؾ اليػي إرباتيت يف 

 ه  طلبات الخيـو ووجه ال و  ار البهثاتب الجلس  الذ  ي فؿ ع  ا إربات  اتيا وها
ف ال هيي يب ى ب   التيؾ ه ا هاف وبلػه خاليػا  ػف هػؿ ا  اف التيؾ, ليس ا  ع   سلبيا و 

ج ػؿ واو ػ   رػرع بها التزويػي بػالتيؾ ورهذا ااف الطيي   التر ي , (1)بياف   ايية لله ي  
الػذ  هػاف ال ػيض  الشػأف اولػروطيي ػ  ت ييػي اوػياي  (3) زوية اػر يػوية واو ػ  يػهيه 
  ف تهييي السن ات ا ياجه بها.

 خصائص جريمة التزوير بالترك: الفرع الثاني
واف ارػػـ , اف لهػػؿ جيي ػػ  خيػػائص   ّينػػ  تت يػػز بهػػا عػػف  ييرػػا  ػػف ال  ػػيوؼ
 :(2)لتزويي بالتيؾ تت رؿ ار  ا يأترخيائص جيي   ا

ه اػػر ال هػػيي  رػػاؿ ذلػػؾ اف ي تنػػع ال هيػػؿ عػػف ويػػ  إرباتػػا  تنػػاع عػػف  ػػا يجػػب  -1
اف او  ب ػػض عليػػه يهيػػله  ػػف الن ػػو  لهسػػػاب ال ولػػ  هػػر يخفػػر بػػذلؾ اخت سػػػه,

                                                           

 .121ينظي:  . اه   اتهر سيوي, وانوف ال  وبات, ال يجع السابؽ, ص 1)
 .324, ال يجع اع ا, ص1142 ايو سن   21ن ض  يي , تاييخ  3)
 .348-342ينظي:  .  ه    ه    يباح ال اضر, ال يجع السابؽ, ص 2)
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عػػف ا ياج  -ورػػو يهػػيي سػػف الػػ يف بنػػاي علػػى تهليػػؼ  ػػف الػػ ائف - ي تنػػع ال ػػ يف
 ي الفوائ .الشيط الخاص بأ ا

ورنػػػا يرػػػاي التسػػػاؤؿ ارتػػػر رػػػؿ ت ػػػ   رػػػؿ رػػػذا الا ػػػاؿ تزويػػػيا  اـ  ؟ اف  وضػػػع 
اليػػػ وب  اػػػر اعتبػػػاي التزويػػػي  ته  ػػػا  بػػػالتيؾ اف ال هػػػيي خػػػاؿ  ػػػف ا  بيػػػاف  خػػػالؼ 
لله ي  , االي ت   ي هف ع ا هذبا , اال ايج اف طيؽ التزويي ولػيس ا  تنػاع  ػف بػيف 

التشيي ات ال انوني  ورو  ا ي تبي يػهي  بالنسػب  للتزويػي   ا نص عليها واشيي لها ار
ال ا  , اهؿ طيوه ووسائله ت   ع    إيجابيا  يػ خؿ بػه ال ػتهـ الت ييػي ال ػا   ال ل ػوس 

 على بيانات ال هيي,  ع انه ي   ا     يي يهي  بالنسب  للتزويي.
عه لتبيف انه و  تيتب ت ييي ال  نى اإلج الر لل هيي بهيث اذا نظي اليه ار  ج و  -3

اه  البيانات التر هاف يجب اف يتض نها ت ييي ار   ناا  إرباتعلى ا  تناع عف 
ال ػػاـ, اال نف ػػ  التػػر ي هػػف الهيػػوؿ عليهػػا  ػػف ال هػػيي ب ػػ  رػػذا ا  تنػػاع  ختلػػؼ 
عف ال نف   التر ي هف اف تته ؽ  نه اي ا لو هيي علػى النهػو اليػهي , ورػو  ػا 

اله ي ػر لل هػيي اف يػ  الت بيػي بالتػالر يجػب اف ا  ي تيػي ي رؿ تشويه لل  نػى 
 ػػػا هػػػاف يجػػػب اف يتضػػػ نه إلػػػى  النظػػػي علػػػى الجػػػزي الػػػذ  هيػػػؿ تيهػػػه, بػػػؿ ينظػػػي

ذلػػؾ  عػػ   ال هػػيي اػػر ههػػؿ, اػػإذا تيتػػب علػػى التػػيؾ ت ييػػي اػػر  ػػؤ   رػػذا ال ج ػػوع 
 ت يييا  لله ي   وبالتالر تزوييا    اوبا  عليه. 

ه ار اليؾ بهيث تيتػب إرباتا ي هاف يت يف  إرباتا  به ا فاؿ عا ؿ اإل فاؿ: ويي  -2
علػػى إ فالػػه ت ييػػي اػػر ال  نػػى الهلػػر لل هػػيي, ا لػػى سػػبيؿ ال رػػاؿ ذلػػؾ اف ي تنػػع 

ب ض ال بالغ التػر تسػل ها لهسػاب ال ولػ  هػر يخفػر  إرباتال ختلس عف  ال وظؼ
ليػؼ الػ ائف عػف ي تنع ال  يف ورو يهيي سػن  الػ يف بنػاي علػى تهاو  اخت سهبذلؾ 

التػػيؾ او  ورهػػذا يهػػوف التزويػػي  ته  ػػا  باإل فػػاؿ ,إ ياج الشػػيط الخػػاص بػػأ اي اوائػػ 
اليػػػؾ اػػػر  ج وعػػػ  لتبػػػيف انػػػه وػػػ  تيتػػػب علػػػى إ فػػػاؿ إهػػػ   إلػػػى  بهيػػػث إذا نظػػػي

بالتػػالر ييػػب  , البيانػػات التػػر هػػاف يجػػب اف يتضػػ نها ت ييػػي اػػر   نػػاا اإلج ػػالر
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عف ال  نى اله ي ر له اي ا لو تـ تهييػيا علػى ال  نى ال ستفا   ف اليؾ  ختلؼ 
 النهو اليهي .

و ع ذلؾ   بػ   ػف ال ػوؿ اف التػيؾ   ي ػّ  تزويػيا   ا يػا , وان ػا تزويػيا    نويػا   ػف 
 ا هػاف يجػب إلى  الجزي الذ  هيؿ تيهه وان ا يجب النظيإلى   نطلؽ اف ع ـ النظي

يؾ ت ييػي اػر  ضػ ونه اعتبػي ذلػؾ اف يتض نه ال هيي ار  ج وع  ااذا تيتب على التػ
 .(1)ت يييا  لله ي   ورذا  ا اه ته  هه   الت ييز الي ني  و هه   الن ض ال ييي 

انتهػػػاؿ شخيػػػي  : ت ػػػّ  رػػػذا الخايػػػي  علػػػى  يجػػػ  هبيػػػية  ػػػف ا ر يػػػ  والتػػػر يرػػػاي  -4
شخيػػػي  ال يػػػي, و ػػػا اذا هانػػػت ت ػػػ  اهػػػ  طػػػيؽ  انتهػػػاؿهولهػػػا جػػػ    ا هيػػػا  ورػػػى 

وار رذا الي   يذهي الػ هتوي  ه ػ  يػبهر , ؟لتر هييرا ال شيع اـ  التزويي ا
إلػى  نجـ اف انتهػاؿ شخيػي  ال يػي رػو تهييػؼ لله ي ػ   ف ال شػتهر عليػه ينسػب
 إرباتنفسه شخيي  واو ي  ا لي  ار بيئته وار اعت ا ا ايضا انها ت خؿ ار نطاؽ 

شخيػي   رػرا الت ييػي والواو ػ  التػر انيػب عليهػ ,واو   هاذب  علػى انهػا يػهيه 
 .بالخي ب لها ااو  ال يي التر انتهلها ال شتهر عليه

جيي   ووتي  ب  نى انهػا تنتهػر ب جػي  ووػوع التزويػي اػر ال هػيي ال طلػوب بإهػ    -1
الطيؽ ال نيوص عليهػا اػر ال ػانوف. ب هػس جيي ػ  اسػت  اؿ الويوػ  ال ػزوية اإنهػا 

 . (3) ست ية
سػواا  ػف طػػيؽ او  ايتهػاب ال ػتهـ لجيي ػػ  تزويػي بػالتيؾإي ػاع الضػيي بػال يي: اف  -9 

التزويػػػي   بػػػ  اف يهػػػوف وايػػػ ا  اهػػػ اث ضػػػيي بػػػال يي, واػػػر رػػػذا اليػػػ   وضػػػت 

                                                           

ـ, وػػػػانوف ال  وبػػػػات/ ال سػػػػـ الخػػػػاص,  اي الر ااػػػػ  للنشػػػػي والتوزيػػػػع, ينظػػػػي:  .  ه ػػػػ  يػػػػبهر نجػػػػ 1)
 .23, ص3114

تب ا بت  يـ تلؾ الويو  لي  جه   ف جهات الت ا ؿ والت سػؾ بهػا جيي   او است  اؿ الويو  ال زوية  3)
.  ج وعػ  اههػاـ 21/1/1122وتظؿ وائ    ا  اـ    ـ الويو   ت سػها  بهػا. ن ػض  يػي  تػاييخ 

, 14.  ج وع  اههػاـ الػن ض, س11/9/1192, ون ض  يي  تاييخ 148, ص38الن ض, س
 .111ص
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اعتبػاي عنيػي الضػيي  ػف ال نايػي ال ؤلفػ  لجيي ػ  ) هه   الت ييز اللبناني  بأنه 
البيانػات و ا بتهييػؼ اله ي ػ  اػر الووػائع ؿال ت رػولػذلؾ ي ي تبػي الف ػؿ , (1)(التزويي

اجت ػػػاعر او    نػػو او   خطػػوط بػػ ااع اهػػ اث ضػػيي  ػػا  او  ال ربتػػ  اػػر يػػؾ
, لهػف اػر هػاؿ اذا لػـ يوجػ  ضػيي اػ  ي هػف ال ػوؿ بػأف  ػا (3) ؤلفػا لجيي ػ  تزويػيي

وتطبي ا لذلؾ وضت  هه   الت ييز اللبناني  بأنه  ايتهبه ال تهـ سببا  لجيي   تزويي,
  اؿ ال ػػزوي  ػػف وبػػؿ الػػزوج الشػػييؾ بتووي ػػه علػػى اسػػتاو  )  وجػػو  لجػػـي التزويػػي

 هاضي الج  ي  ال  و ي  عف زوجته واو  ا  نتفاي الضيي بسبب عػ ـ وجػو  ا  
 .(2)(ايباح

لهػػػف اػػػر هػػػاؿ اذا  ػػػا ايتهػػػب ال ػػػتهـ جػػػيائـ تزويػػػي بػػػالتيؾ  ت ػػػ  ة ايجػػػب علػػػى 
اه تػه ال هه   ال ختي  اف توجه لػه ته ػ  عػف هػؿ جيي ػ , واػر ضػوي ذلػؾ تجػي   ه

عف الجيائـ ال ت   ة بالت ييي وار رذا الي   وضت  هه   استئناؼ  يسػاف ا تها يػ  
على ال هه   اف توجه ع ة تهـ لل تهـ بواوع ته   واه ة عف هؿ )بيفتها الت ييزي  بأنه

 هيي  زوي و ف رـ إجياي ال هاه   عف هؿ ته    ف تلؾ التهـ وتجييـ ال تهـ وته ي  
ا ويجػب اف تتضػ ف هػؿ ويوػ   ػف اوياؽ الته ػ  اسػـ ال ػتهـ ورويتػه ع وبته عف هؿ  نهػ

ه ػػػػا وضػػػػت  هه ػػػػ  اسػػػػتئناؼ , (4)و هػػػػاف ووػػػػوع الجيي ػػػػ  وز انهػػػػا وويػػػػفها ال ػػػػانونر(
 توّجه ال هه   ته   واه ة عف هؿ)بيفتها الت ييزي  بأنه ا تها ي ب  ا /اليياا  

                                                           

, 3113. يػػا ي اػػػر الت ييػػز ال ػػػيايات الجزائيػػ  ل ػػػاـ 32/13/3113, تػػػاييخ 211, يوػػـ2وػػياي غ 1)
 .199,  هتب  يا ي ناشيوف, بييوت, لبناف, ص3114, 1ط

 .84سابؽ, ص. ال يجع ال39/4/3113, تاييخ 142, يوـ 2ت ييز لبنانر, غ 3)
, 1, ط3118.يػػا ي اػػر الت ييػػز ال ػػيايات الجزائيػػ  ل ػػاـ 32/2/3118تػػاييخ  11يوػػـ  2وػػياي غ  2)

 .328,  هتب  يا ي ناشيوف, بييوت, لبناف, ص3113
.  جل  التشييع وال ضاي, السػن  الخا سػ , ال ػ   11/2/3113تاييخ  3113/ج/ت/31يوـ ال ياي  4)

 .314ص 3112الرالث, ,
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 .(1)(جيي   اسن ت لل تهـ
ع يػػ ة و ختلفػػ   يػػي انهػػا  رػػرلتزويػػي بػػالتيؾ ورهػػذا نجػػ  اف خيػػائص جيي ػػ  ا 

 ّاخي. او   تيابط  و تناس   اهؿ خايي   نها تيتبط بالخي  وتهوف  ه ل  لها بشهؿ

 املطلب الثاني
 صىر التزوير املعنىي

ي ي  بالتزويي ال  نػو  ت ييػي اله ي ػ  اػر  هػّيي ي ػع بطيي ػ   يػي  ا يػ  بهيػث 
ي بت ييػػي اله ي ػػ  عنػػ  هتابػػ  ال هػػّيي سػػواي ت لّػػؽ   يتػػيؾ ارػػيا واضػػها ويػػتـ رػػذا التزويػػ

ورػػذا النػػوع  ػػف التزويػػي   ي ػػع إّ   ػػف هاتػػب , بياناتػػهاو  بظيواػػهاو  ب ضػػ وف ال هػػّيي
, تت ػػ   يػػوي التزويػػي ال  نػػو  بػػيف يػػوي تت لػػؽ بالواو ػػ  ووػػ  ،(2)ال هػػّيي عنػػ  تهييػػيا

و  ا سنبينه ار الفيعيف ور, واخي  تت لؽ بالا اؿ بهيث تختلؼ هؿ  نها على ا خي 
 التالييف : 

 صور التزوير المعنوي الخاصة بالواقعة: الفرع األول
 :(2)تت رؿ يوي التزويي ال  نو  الخاي  بالواو    ا يأتر 

التهييػػػؼ اػػػر الوياؽ اليسػػػ ي  والسػػػج ت والتػػػر تت رػػػؿ بإر ػػػاؿ هل ػػػات او  الت يػػػي -1
هػػيي, ههػػؿ ولػػه  هيػػل  بالتػػالر ويػػ ا , ورػػو  ػػا يتيتػػب عليػػه ت ييػػي اػػر  فهػػوـ ال 

ت ييػػيا  اػػر اله ي ػػ , ت ييػػي السػػ اي ال  ونػػ  اػػر الوياؽ والسػػج ت, ووضػػع اسػػ اي 
  يي ه ي   ب     نها.او   يي يهيه 

                                                           

.  جل  التشييع وال ضاي, السن  الخا س , ال    39/9/3113,تاييخ3113/جزاي/ 112ياي يوـ ال  1)
 .311, ص3112الوؿ, 

ال سػـ الخػاص,  هتبػ  السػنهوي ,  –إبياريـ الهيػ ي : الػواار اػر وػانوف ال  وبػات  ؿينظي:  . ج ا (3
 .19, ص3113ب  ا , 

,  طػػابع ابػػف سػػينا, ال يػػياراػػر ال  ػػؿ  ينظػػي:  . عبػػ  الفتػػاح سػػلي اف, التزويػػي وطػػيؽ  هااهتػػه 2)
 .41, ص3111ال ارية,  يي, 
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هذؼ الذ  يي  على ال هيي عنػ  تهييػيا ب لػـ ال ػوو يف عليػه ويضػارـ او  ضاا إ -3 
وضػوها ,   ي ػ  تزويػيا ن لنػه ت  يؿ عباية وج لها اهرػي او  لتيهي  خطأ بال هيي

 يتض ف ت يييا  لله ي  , ولـ ي ي  به إ خاؿ ال ش على اه . 
 ربػػػػات ػػػػف ال فتػػػػيض اػػػػر رػػػػذا اليػػػػوية هضػػػػوي شػػػػخص عنػػػػ  تػػػػ ويف ال هػػػػيي إل

ولهنه لػـ  سج  ,او  اوواله, و/او وضع اس ه بهذا ال هيي سواي هاف ويو او هضويا و/
 يػػػي او  سػػػـ الشػػػخص باسػػػـ  يػػػي يػػػهي يهضػػػي, وي ػػػـو  ػػػف يػػػ وف ال هػػػيي بت ييػػػي ا

ه ي ر, وا سـ اليهي  يهوف لشخص  وجو  ولهنه ليس اسػـ الشػخص ال طلػوب, ا ػا 
ا ػا , ا سـ  يي اله ي ر اهو اسػـ ور ػر   وجػو  لػه, هػؿ ذلػؾ  ػف اجػؿ ت ييػي اله ي ػ 

 اذا لـ يهيؿ ت ييي لله ي   ااف الف ؿ   ي   تزوييا .
السػػجؿ( او  الويوػػ )ذا  ػػا تػػيؾ التزويػػي اػػر ال هػػيي ورهػػذا يهػػوف التزويػػي  ا يػػا  ا 

ارػػيا   ا يػػا  يػػ ؿ عليػػه, ا ػػا إذا لػػـ يتػػيؾ التزويػػي ارػػيا   ا يػػا  يػػ ؿ عليػػه, بػػؿ يهػػوف تزويػػي 
   نويا , وو  يج ع ال هيي بيف التزويي ال ا   وال  نو    ا .

تهييػػؼ(: الاو  الهػػذؼاو  ت ييػػي اليوػػاـ اػػر الوياؽ والسػػج ت سػػواي ب)ا ضػػاا  -2 
او  تهييػػؼ لهل ػػاتاو  هػػذؼاو  باإلضػػاا السػػجؿ او  اػػالتزويي وػػ  ي ػػع اػػر الويوػػ 

واـ بال هيي على النهو السابؽ بيانه, ا لى سبيؿ  ا يه ث ار ال  ػؿ ي ااو  بيانات
 ػػا سػػ  ا ال  يػػؿ اػػر  إربػػاتعػػ ـ إلػػى  ال يػػيار, وعنػػ  ا ي  ػػ  ال وظػػؼ ال خػػتص

ة ت خطابػػات الضػػ اف اليػػا ي ب يػػي إيا بيانػػا إربػػاتسػػج ت و اػػاتي البنػػؾ, وعػػ ـ 
 .(1)البنؾ ار سج ت و ستن ات البنؾ

 ػا  إربػات شهل  التزويي بالتيؾ اػر الهػواؿ التػر ي فػؿ ايهػا الشػخص  وتُرايه ا 
ه ار ال هيي توي   لت ييي اله ي   ايه وبهذا الشهؿ يهوف التزويي إرباتهاف يجب عليه 

طييػػػؽ ج ػػػؿ واو ػػػ   ػػػزوية اػػػر يػػػوية واو ػػػ  الواوػػػع بطييػػػؽ التػػػيؾ تزويػػػي   نػػػو  عػػػف 
او  علػػى هػّ  ت بيػػي ال ػانوف اللبنػػانر عػف طييػػؽ تهييػؼ واو ػػ  بأ فػاؿ ا ػػياُ او  ,يػهيه 

                                                           

 و ا ب  را. 43ينظي:  . عب  الفتاح سلي اف, ال يجع السابؽ, ص 1)
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وبذلؾ ي ّ  تزوييا   نويا ي اذا شيح ال تهـ على ويو  التبليػغ , (1)اييا ا على وجه يهي 
ـ يبل ه ػػا, عػػ  اليػػا ية  ػػف ال هه ػػ  بأنػػه بلػػغ ال ػػ عى عليه ػػا بالػػذات رػػـ ظهػػي انػػه لػػ

ورػػو  ػػا ي هػػف عػػ ا  (بإجيائهػػاشػػيهه رػػذا تزويػػيا ت ا ػػا اػػر ويوػػ  التبليػػغ ال هلػػؼ وانونػػا 
 .(3)تزوييا    نويا  ي

لهف  ع ذلؾ   ي هف اعتباي التيؾ ليس ت يييا  لله ي ػ , بذيي ػ  اف ال هػيي يب ػى 
ي يػي النظػي  ب   التيؾ ه ا هاف وبله خاليػا   ػف هػؿ بيػاف   ػايي لله ي ػ  لنػه يجػب ا 

 ػا هػػاف يجػػب اف يتضػ نه ال هػػيي اػػر إلػػى  علػى الجػػزي الػذ  هيػػؿ تيهػػه, وان ػا ينظػػي
 . (2) ج وع , اإذا تيتب على التيؾ ت ييي ار  ض وف وهذاه اعتبي ذلؾ ت يييا  لله ي  

 هتػػب التنظػػيـ ال ػػ نر ال هلػػؼ ب سػػؾ سػػجؿ تسػػوي  ال خالفػػات  اػػرا يػػاـ الجيػػي 
تػػػاييخ ويو    ا لػػػ  تسػػػوي   خالفػػػ  البنػػػاي علػػػى وجػػػه  يػػػي  بػػػإييا الهايػػػل  اػػػر البنيػػػ  

 .( 4)جناي  التزويي ار ال ستن  اليس ريهي  تزوييا   نويا للسجؿ  ه  ا 
ه ػا اف التزويػػي اػػر وػوائـ هضػػوي ال  ػػاؿ واعتبػػايرـ هاضػييف  ػػع انهػػـ  جػػازيف  

ب يػػػ  يػػػػيؼ اجػػػػوي لهػػػػـ ت ػػػ   ػػػػف يػػػػوي التزويػػػػي ال  نػػػو  والتػػػػر ينطبػػػػؽ عليهػػػػا ههػػػػـ 
 .(1)( ع وبات382(  ف ال ا ة )3ف ية)لا

                                                           

ينظي:  .  ه   زهر ابو عا ي, وانوف ال  وبات/ ال سـ الخاص, ال اي الجا  ي  للطباع  والنشػي,  1)
 .131, ص1181

, 2, وضاي  هه ػ  ت ييػز ال ػياؽ, ج1/1191/ 12تاييخ  91 / جنايات/1112ت ييز عياور يوـ  3)
 .199, ص1191 طب   اإليشا , ب  ا , 

 .131و عا ي, ال يجع اع ا, ص ينظي:  .  ه   زهر ا 2)
, يػػػػا ي اػػػػر الت ييػػػػز ال ػػػػيايات الجزائيػػػػ  ل ػػػػاـ 3119/ 2/ 2تػػػػاييخ  91, يوػػػػـ9ت ييػػػػز لبنػػػػانر, غ 4)

 .222, بييوت, ص3111, 1ط, 1, ج3119
, 1,  ج وعػػػ  الههػػػاـ ال  ليػػػ , ع1129/ 34/3تػػػأييخ  21/ جنايػػػات /432ت ييػػػز عياوػػػر, يوػػػـ  1)

بػػاف ي اعتبػاي ايػػيا  اسػـ الشػػييؾ . واػر رػذا السػػياؽ وضػت  هه ػػ  الت ييػز اللبنانيػ  321, ص2س
نػػػه هضػػػي اجت ػػػاع الشػػػيهاي اػػػر  هضػػػي رػػػذا ا جت ػػػاع خ اػػػا لله ي ػػػ   ه  ػػػا جنهػػػ  التزويػػػػي أب

 =. يػا ي19/1/3114تػأييخ , 211( ع وبػات ي. يوػـ ال ػياي 421ال ػا ة ) ال نيوص عليها ار
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 ايػػ  ال ػػزوي اػػر اسػػت  اؿ ال هػػيي ال ػػزوي ل ػػا  رػػراالنيػػ  الخايػػ  اػػر التزويػػي  
هه ػ  ينب ر ته ي ه, هتى ولو لـ يهيؿ است  اؿ ال هيي رو  ػا اسػت ي عليػه وضػاي  

والذ  وضى ي اف ال ي  الجنائر اػر التزويػي ينهيػي  (1)الن ض ال ييي   نذ ا   ب ي 
 ر ا ييف:ا

علػػـ الجػػانر بانػػه ييتهػػب الجيي ػػ  بج يػػع  -الوؿ: عػػاـ  وجػػو  اػػر سػػائي الجػػيائـ
 بإهػ  نه ي يي اله ي   اػر  هػيي ا نها طب ا  لل انوف, ا  ا ياهه  عناييرا التر تتهوف

 الطيؽ ال نيوص عليها وانونا  ورو  ا يتيتب عليه الضيي.
يػػ  اسػػت  اؿ ال هػػيي اي ػػا زوي الرػػانر: خػػاص بجيي ػػ  التزويػػي ورػػو  ػػا اوتػػياف بن 

 ف اجله, ااذا هاف الرابت بالههـ, اف ال تهـ  يي اله ي   ار  هيي  ع عل ه بتزوييرا 
ف ذلػؾ يهفػر لبيػاف تػوااي ال يػ  الجنػائر اػر إذا ال لـ بني  است  اؿ ال هيي, اػواوتيف ر

 .(3)جيي   التزوييي
لتزويػي ال  نػو  ج ؿ واو    ػزوية اػر يػوية واو ػ  يػهيه  تضػـ ج يػع يػوي ا

اػر انهػا  الولػىواو   ار  هيي على  يي ه ي تها وتت يز عف الطيي    إرباتوييا  بها 
   تستلـز اف يي  الت ييي على البياف الذ  ييي  ياهب الشأف ا ياجه بال هيي بؿ تتسع

ات اـ واو     ين  ار هضويا خ اا  لله ي   او  هيوؿ إرباتاهري  ف ذلؾ اتش ؿ إلى 
  .(2)ها على خ ؼ اله ي  رباتالووائع التر اع  ال هيي إل إرباته عاـ وبوج

ات ػاـ واو ػ    ينػ  اػر هضػويا خ اػا  لله ي ػ  ا رالػه ي او  هيػوؿ إربػات ا عف ا
اف يربػػت   ػػاوف اهػػ    هػػاهـ ا هػػواؿ الشخيػػي  اػػر  هضػػي اشػػهاي ال ػػزا  الخػػاص 
                                                                                                                                                      

, ال نشػويات اله وويػ  يػا ي, بيػيوت, 3111, 1ط, 3114ال يايات الجزائي  ل اـ , ار الت ييز= 
 .319لبناف, ص

نػػػػوا بي  38,ن ػػػػض 434-238-4,  ج وعػػػػ  ال واعػػػػ  ال انونيػػػػ  1121ينػػػػايي  1ن ػػػػض  يػػػػي   1)
,  ج وعػػ  اههػػاـ الػػن ض 1119نػػوا بي  31, 1281-419-9لػػن ض ,  ج وعػػ  اههػػاـ ا1111

 و ييرا. 191-393-2,  ج وع  الن ض 1/11/1119, 2-92-18
 . 9-421-218,  ج وع  ال واع , 1144 ايس  12ن ض  يي   3)
 .192ينظي:  . ع ي ال يف  يسر, ال يجع السابؽ, ص 2)
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, (1) اػا  له ي ػ   ػا تسػل ه يببيع نييب ب ض ال يػي   ػ اي وي ػ  الػر ف الػذ  تسػل ه خ
انػه او  سػ حاو  وال ه ؽ الذ  يربت زويا ار  هضػيا انػه عرػي  ػع ال ػتهـ علػى  خػ ي

 اعتيؼ بالته  , واله ي    يي ذلؾ.
علػػى خػػ ؼ اله ي ػػ  ل ييرػػا  ػػف الووػػائع لتػػر اعػػ  ال هػػيي  ربػػاتاإلإلػػى  وبالنسػػب 

جػار   بػه   ت ػ ا  او  ب  ػا ي ونػهاف يهوف الجػانر عال ػا بهػذ بشأنهنه يستو  إها ارباتإل
تفتػيض سػوي نيػ   اإنهػا الولػىرذا بخ ؼ الطيي    الشأفعلى  ا ا لى به اليه ياهب 

ي اف  رػػػرو ػػػف ا رلػػػ  التزويػػػي اػػػر ال هػػػييات اليسػػػ ي   ,البيػػػاف ال ػػػزوي إربػػػاتب ػػػف وػػػاـ 
يف ار يي ي ال   ة وشيخ البل  شها ة ا ايي  تربت اف شخيا    ينا  تواى ار تاييخ   

الػػويش هشػػفا  بطلػػب  إلهػػ  ي اف يهػػيي  ػػ يي و ,(3)هػػيف انػػه  توايػػا  اػػر تػػاييخ سػػابؽ ي
ه يػػػ   ػػػف الػػػواح اليػػػاج لتخزينهػػػا إلػػػى  يربػػػت ايػػػه خ اػػػا  لله ي ػػػ  اف الويشػػػ  اػػػر هاجػػػ 

يربػػت ايهػػا خ اػػا  لله ي ػػ  اف ع ليػػ  ايػػ ح  اهينػػات او  واسػػت  الها اػػر اع ػػاؿ الػػويش
 . (2)  ين   ف الواح اليلب يه ي  إلى  الفهـ ار هاج 

 -هههػـ بشػأف  وظػؼ بأهػ  البنػوؾ اهر ا ا ا رل  التزويي ار ال هييات ال ياي  
وبػػؿ تأ ي هػػا اربػػت اػػر تػػيخيص اسػػتييا  بضػػائع  ػػف الخػػايج علػػى خػػ ؼ  ػػا ي ضػػر بػػه 
 التييي  اليا ي  ف ال ياوب  ال ا   ل سػتييا  انػه يخػص لهػ  ا اػيا  باسػتييا  بضػائع

ف التزويػي بهػذا الطيي ػ  وػ  يػتـ  وف علػـ  ػف ا  و , (4)يـ يض نها التيػيي  ال ػذهو   ين  ل
بت يػػي اله ي ػػ  اي ػػا اربتػػه  رػػاؿ ذلػػؾ  ػػف اربػػت اػػر يػػهيف  الػػ عو  بيانػػا  ربػػاتباإلوػػاـ 

                                                           

, 112, يوػػػػػـ11ـ الػػػػػن ض, ص,  ج وعػػػػػ  اههػػػػػا1191سػػػػػن  يونيػػػػػه  32ن ػػػػػض  يػػػػػي , تػػػػػاييخ  1)
 .911ص

اهتػػوبي,  31, 42, ص12, يوػػـ 3,  ج وعػػ  ال واعػػ  ال انونيػػ , ج1121, سػػن  يونيػػه 13ن ػػض,  3)
, يوـ 9, ج1141ينايي, سن  33, 112و 113, يوـ 4, ج1128ينايي, سن   34. و1122سن  
 .449, ص18, يوـ11,  ج وع  ا ههاـ  ف 1111ابييؿ, سن   31, 911, ص499

 .911, ص182, يوـ 8س, ,  ج وع  اههاـ الن ض1112, سن  يونيه 11 ض, ن 2)
 .198, ص22, يوـ 11س, ,  ج وع  اههاـ الن ض1191ابيايي سن   19تاييخ, ن ض  يي  4)
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 (1)البيػػاف بهسػػف النيػػ  يػػ  رػػذاأال هضػػي ارػػـ جػػاي خاطئػػا  عػػف  هػػؿ اوا ػػ  ال ػػ عر عليػػه 
وهلته عنها اػر ع ػ  زواجهػا بػاخي وي  ػ  الػزواج بهػذا اف ابنته  ال أذوف اـ او ف ي عر 

 .(3)اليف  زويا  و ف يبيز هوال  بيي ي   يي   لوه  له  نته   اسـ ياهبها
صــور التزويــر المعنــوي الخاصــة باألرعــال اصقــرار وا تصــاف : الفــرع الثــاني

 بصفة غير صحيحة
 يي يهيه  ار  تت رؿ يوي التزويي ال  نو  بالا اؿ إوياي وا تياؼ بيف  

و رػػاؿ ذلػػػؾ اف يربػػت ال وظػػؼ اػػر  هػػػييا اسػػـ شػػخص  يػػي  ػػػف  ,ال هػػييات اليسػػ ي 
اف يتسػ ى  سػيهر باسػـ او  هضي ا ا ػه ا ػف هضػي ينتهػؿ شخيػي   ػف لػـ يهضػي,

اف يت ػ ـ شػخص ا ػاـ ال ضػاي بيػف  شػار  ويتسػ ى او   سلـ ويورؽ زواجه  ػف  سػل  
 .(2)ا سـ ال نتهؿباسـ اخي وي لى بشها ته ار  هضي الجلس  ب

وبهذا الشهؿ يته ؽ التزويػي هل ػا  ّيػي هاتػب ال هػيي اػر اله ي ػ  التػر ا لػى بهػا 
 ووػ  ي ػع ذلػؾ  ػف  وظػؼ عػاـ اػر  هػيي يسػ ر ,هػا بػال هييرباتياهب الشأف إليػه إل

اف ي يػػي ال ورػػؽ اػػر  الولػػىاػػي   ػػف ّاهػػا  النػػاس اػػر  هػػيي عياػػر, و رػػاؿ الهالػػ  او 
اف يػػن ص ال ػػأذوف  ػػف او  هػػاإرباتر طلػػب  نػػه ايػػهاب الشػػأف ب ػػض بيانػػات ال  ػػ  التػػ

اف يربػػت اػػر إشػػهاي او  وي ػػ  ال هػػي ب يػػ  ا سػػتي ي علػػى جػػزي  ػػف اليسػػـو ال سػػته  
او  4  ر رػا  ب بػاية واهػ ة ه ػا اوػي يػاهب الشػأف ا ا ػه للػر ثالط ؽ انه ووع  ه    

و رػػػػػاؿ التزويػػػػي اػػػػػر  ,هو اهػػػػ  الشػػػػاو  اف يربػػػػت هاتػػػػب الجلسػػػػػ  اوػػػػوا   هياػػػػ  لل ػػػػػتهـ
ال هػػػييات ال يايػػػ   ػػػف يهلػػػؼ بهتابػػػ   خاليػػػ  علػػػى وجػػػه السػػػن  يسػػػ   جػػػزي  ػػػف الػػػ يف 

                                                           

, 1111ابييػػػؿ, سػػػن   31, 21, سػػػن  3931, يوػػػـ 1191 ػػػايس سػػػن   12تػػػاييخ, ن ػػػض  يػػػي 1) 
 . 493, ص111, يوـ 11س,  ج وع  اههاـ الن ض

 .28, ص41, يوـ 3,  ج وع  ال واع  ال انوني , ج1121 ايو سن   33تاييخ, ن ض  يي  3)
 .22انظي:  ه   يبهر نجـ, ال يجع السابؽ, ص 2)
, 391, يوػػػػـ 2,  ج وعػػػػ  ال واعػػػػ  ال انونيػػػػ , ج1149 يسػػػػ بي سػػػػن   19تػػػػاييخ, ن ػػػػض  يػػػػي  4)

 .318ص
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 بإ فػاؿ, ه ا ي هف اف يته ؽ الت ييي ار اإلويايات (1)ايؤشي بس ا   بلغ اهبي   ا س  ا
جزئيػا   ػا  اـ وػ  تيتػب عليػه او  ا ياج  ا اوي به ياهب الشأف سػواي هػاف اإل فػاؿ هليػا  

لػػـ  الشػػأفيػػاهب إلػػى  بنسػػب  اوػػياياو  ه,إرباتػػ الشػػأفييػػي ال  نػػى الػػذ  ايا  يػػاهب ت 
 الشػأفو  يشتيط لوووع التزويي بهذا الوسيل  اف يهوف ياهب  ,يهف  نه على اإلط ؽ

اػػر تزويػػيا  للت ييػػي الػػذ  ييتهبػػه عا ػػؿ التليفػػوف  اي ػػ  بػػإوياياهاضػػيا  بنفسػػه ووػػت اإل  ي 
رو الذ  ي ـو  لنه نالطيي   اف يهوف الجانر سري الني  ايض رذا شاية التليفوني  وتفت

 .(3)بت ييي اله ي   ار ال هيي
ال يله  التر يه يها ال انوف بال  اب علػى التزويػي ووػ   ررب ا اف الر   ال ا   

او  يػف  رػذا الشػخصاو  تت لؽ رذا الر   بشخص   ػيف اػاذا انتهػؿ شػخص اسػـ اخػي
اي علػػى رػػذا ال يػػله  ووػػ  عػػالي وػػانوف ال  وبػػات ا يطػػالر اسػػتب له بػػأخي ته ػػؽ ا عتػػ 

( ول ػػا هػػاف الت ييػػؼ بالشخيػػي    418 - 414)رػػذا اليػػوية  ػػف التزويػػي اػػر ال ػػوا  
يتووػػػؼ علػػػى اسػػػـ يػػػاهبها اهسػػػب وان ػػػا عنايػػػي اخػػػي  ههالتػػػه ا جت اعيػػػ  و وطنػػػه 

سػػػـ وهػػػ ا  وف ويػػػفته ال انونيػػػ  بالتػػػالر   يجػػػوز اف ي تيػػػي  ػػػ لوؿ ا نتهػػػاؿ علػػػى ا 
انتهاؿ الشخيي  تزوييا   نويا  يج ؿ واو    زوية ار يوية واو   يهيه   وي   , ييا

واف هاف ي    را  ايي ا لهذا الطيي   واف رذا ا نتهاؿ   ي ع تهت طائؿ التزويي  ػالـ 
 .(2)يربت ار  هيي ا ا ييل  لجيي   النيب   ييل  لجيي   التزويي

 :ػالشخيي  بع و ا  يته ؽ استب اؿ 
 خي  ف جه ,  راؿ ذلؾ افآت ال زوي هضوي شخص   يف ب    ف عن  ا يرب  -

                                                           

 .912, ص422, يوـ 2ال انوني , ج,  ج وع  ال واع  1129,  ايو سن 18تاييخ, ن ض  يي  1)
ن ػػ  عػػف  . عػػ ي الػػ يف زهػػر  يسػػر, الجػػيائـ ال خلػػ  بالر ػػ  ال ا ػػ , ال يهػػز ال ػػو ر ل يػػ ايات  3)

 . 193-191, ص3112ال انوني , ال يي, ال ارية, 
 .192ينظي:  . ع ي ال يف زهر  يسر, ال يجع السابؽ, ص 2)
, 112, يوػػػػػػـ 11س,  وعػػػػػػ  اههػػػػػاـ الػػػػػن ض,  ج1191سػػػػػن  يونيػػػػػه  32تػػػػػػاييخ, ن ػػػػػض  يػػػػػي  2)

 .199-119ص
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 إلػى شػخص ال  لػف اليػه هالػه هونػه وػ  سػل هإلػى  يربت ال هضي انه سلـ ا عػ ف
تاب ػػه واف يربػػت هاتػػب الجلسػػ  هضػػوي ال ػػ عر بنفسػػه هالػػ  هػػوف وهيلػػه رػػو الػػذ  

  1هضي نياب  عنه.
ل يػي بت ييػي ا سػـ عنػ  ا يػ لى ال يػي باسػـ هػاذب اػر عن  ا يتـ انتهػاؿ شخيػي  ا -

ال هييات اليسػ ي  اف يتسػ ى شػخص باسػـ ال ػ عر عليػه ويتسػلـ عييضػ  الػ عو  
ول ؿ  ف ا  رل  على ذلؾ  ف يتس ى ا اـ ال وظػؼ , 3ال  لن  اليه  ف جه  اخي 

ته يػػػؽ الشخيػػػي  باسػػػـ  يػػػيا ليهيػػػؿ لهػػػذا ال يػػػي علػػػى يػػػهيف   بػػػإ ايةال خػػػتص 
ل  الجنائي  خالي   ػف السػوابؽ, هػذلؾ و ػف يتسػ ى باسػـ اخػي اػر  اتػي السػجف الها

ا ا اػر ال هػييات ال يايػ  ا رالػه اف ينتهػؿ شػخص  2واوياوه وينفذ ال  وب  ب    عنه
اف يتس ى شخص باسـ او  اسـ   يي اه   الشيهات وي طر اشاية تليفوني  باس ه

ؿ اسـ شػخص وال يػاـ بهػؿ  ػا يتيتػب طالب ويؤ   ا  تهاف ب    عنه ب  نى انتها
 وظائؼ ي وـ بها الشخص ال نتهليف شخييته. او  على رذا ا سـ  ف  هاـ

اليػػػػف  التػػػر تفيػػػػ  اػػػر ته يػػػػ  او  ه ػػػا يػػػتـ انتهػػػػاؿ شخيػػػي  ال يػػػػي بت ييػػػي الهالػػػ  -
شخييته هأرليته ال  ني  وهالتػه ا جت اعيػ  و وطنػه علػى سػبيؿ ال رػاؿ اف يػ عر 

ؽ ال  ػػو  انػػه ها ػػؿ ا رليػػ  هالػػ  هونػػه  هجػػويا عليػػه واف ا ػػاـ  ورػػ الشػػأفيػػاهب 
ينتهػػؿ شػػخص شخيػػي  عا ػػؿ تليفػػوف اهػػ   الجهػػات وي طػػر اشػػاية بهػػذا اليػػف  

اليػػف  ال نتهلػػ  ذات ار يػػ  اػػر ته يػػ   ػػا لل هػػيي  ػػف او  شػػييط  اف تهػػوف الهالػػ 
 .(4)وي هي  ا راي ال انوني  رباتووة ار اإل

                                                           

 .192ص, ال يجع اع ا ينظي  . ع ي ال يف زهر  يسر, 1)
, 112, يوػػػػػػـ 11س, ,  ج وعػػػػػػ  اههػػػػػاـ الػػػػػن ض1191سػػػػػن  يونيػػػػػه  32تػػػػػػاييخ, ن ػػػػػض  يػػػػػي  1)

 .199ص
 .118, يوـ 2, ال ج وع  اليس ي , س1112ابيايي سن   1تاييخ, ن ض  يي  3)
, 381, يوػػػػػػـ 3س, ,  ج وعػػػػػػ  اههػػػػػػاـ الػػػػػػن ض1191ابيايػػػػػػي سػػػػػػن   12ختػػػػػػايي, ن ػػػػػػض  يػػػػػػي  2)

 . 3213ص
 .192-199ينظي  . ع ي ال يف زهر  يسر,  يجع السابؽ, ص 4)
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يػي  اعػ ا تفيػ  اػر هيفيػ  هػ وث التزويػي ال  نػو  ورهذا نج  اف استب اؿ الشخ 
ج ػؿ واو ػ   ػزوية اػر يػوية واو ػ  يػهيه , والتػر ت تػيف إلػى  والتػر تػؤ   اػر النهايػ 

 ونػه  رػاؿ ذلػؾ هضػوي شػخص الجلسػػ  او   البػا  بػالتزويي ال ػا   هوضػع توويػع  ػزوي
ال ػػتهـ اسػػ ه افػػر ت ييػػي , (1)اػػر  هضػػي الجلسػػ  بإ ضػػائه نػػته  اسػػـ ال ػػتهـ و  يووػػع 

علػى  الت ويػهار الته يؽ رنػا ال ػتهـ يت تػع بهػؽ الػ ااع عػف نفسػه ورػو  ػا يتسػع لهالػ  
 شخييته ب ي  التهيب  ف ال  اب  إرباتال ه ؽ ار 

اف رػػػذا الت ييػػػي   ي تبػػػي تزويػػػيا  وف ت ييػػػز بػػػيف  ػػػا اذا هػػػاف إلػػػى يا  وػػػ  ذرػػػب 
اف ال هضي الته يػؽ لػـ ي ػ  لى إ لـ يووع وذلؾ بالنظياو   زوي بإ ضايال تهـ و  ووع 

 ػػي و  بػػاف  هضػػي الته يػػؽ وػػ  اعػػ  للته يػػؽ  ػػع يا  ه ي ػػ  اسػػـ ال ػػتهـ ورػػذا الػػ ربػػاتإل
ار  ض وف  هضي  جوري ت ييي إلى  شخص ب ينه رو ال وجه اليه ا تهاـ   ا يؤ  

 الته يؽ.
ضػػػيوية اوتيػػػاي ال  ػػػاب علػػػى التزويػػػي اػػػر  يا خػػػي  رنػػػاؾ  ػػػف او ػػػف ناهيػػػ   
  ػزوي ولػو هػاف  نسػوبا بإ ضػايتهاؿ ال تهـ ار الته يؽ اسػ ا  ه ي يػا والتوويػع هالتر ان

اف هػػؽ الػػ ااع الػػذ  يت تػػع بػػه إلػػى  شػػخص  يػػي  وجػػو  ووػػ  ذرػػب ج هػػوي الف ػػهإلػػى 
ال تهـ يبي  له ت ييي اسػ ه اػر الته يػؽ بال ػ ي الػذ    ينطػو  علػى اضػياي بػال يي ا  

اليػػوية التػػر   يتيتػػب ايهػػا علػػى رػػذا  ر, ورػػيت يػػ  رػػذا الهػػؽ بهالػػ  انتهػػاؿ اسػػـ خيػػالر
ا نتهاؿ الهاؽ الضيي بال يي  وف تفيو  بيف  ا اذا هاف ال ػتهـ وػ  ايتهػب تزويػيا  ا يػا  

اوتيػػي علػػى التزويػػي ال  نػػو  بانتهػػاؿ شخيػػي  ال يػػي ا ػػا اذا او  بوضػػع ا ضػػاي  ػػزويا
و  يسبب ضييا لياهب  ف رذا ا نتهاؿ وه اإجانر اس ا  ه ي يا ولو لـ يووع اانتهؿ ال

 رذا ا سـ   ا   يبي  له هؽ ال ااع ال خوؿ لل تهـ وبالتالر ي ع ار  ائية التزويي.
رػػو الػػياج  لػػ   ج هػػوي الف هػػاي ذلػػؾ  ف ال ػػتهـ واف هػػاف و يػػي اف رػػذا الػػيا   

 ف ه ه اف ي يي ار اس ه واوواله است  ا  له ه ار ال ااع ال  يي بال ػانوف شػييط  اف 
ف إنه اف يجلػػػب الضػػػيي, اػػػأال  ػػػؿ  ػػػف شػػػ ب ػػػ ـ ا ضػػػياي بػػػال يي ول ػػػا هػػػاف رػػػذا يت يػػػ 

                                                           

 .121, ص22, يوـ 34س, ,  ج وع  اههاـ الن ض1122ابيايي سن   11تاييخ, ن ض  يي  1)
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ا نتهاؿ رنا   ي   اػر هػ و  هػؽ الػ ااع ال  ػيي وانونػا و ػف رػـ اي اوػب عليػه باعتبػايا 
تزويػيا, عل ػػا اننػػا رنػا وػػ  اعت ػػ نا علػى اهػػية الضػػيي   باعتبايرػا شػػيطا لتجػػييـ التزويػػي 

بػػال يي ي رػػؿ السػػياج ال وضػػوعر لهػػؽ الػػ ااع الػػذ    وان ػػا باعتبػػاي اف عػػ ـ ا ضػػياي 
يجػػوز ل ػػف ي ايسػػه اف يتخطػػاا وا  ووػػع تهػػت طائػػؿ ال  ػػاب هاله ي ػػ  التػػر ي بػػي عنهػػا 

 الشػػأفاوػيايات اولػى  إربػػاتال هػيي اليسػ ر الػػذ  ي تيػي ايػه  وي ال وظػػؼ ال ػاـ علػى 
ا هػاف ال ػانوف يل ػى اػر واو ػ  ا  ئهػـ بهػذا البيانػات   اػر يػ ؽ  ضػ ونها, ا  اذ رر

  .(1)الوااةاو  عليهـ واجب الي ؽ ه ا ار التبليغ عف الو  ة

 املبحث الثاني
 األحكام اخلاصت جبرميت التزوير بالرتك

 ػػػف ال  ػػػيوؼ اف لهػػػؿ جيي ػػػ  ايهػػػاف  هػػػ  ة وج لػػػ   ػػػف ا ههػػػاـ الخايػػػ  بهػػػا 
تػػر تيتهػػب ب يػػاـ هػػذلؾ الهػػاؿ بالنسػػب  لجيي ػػ  التزويػػي ال, ت يزرػػا عػػف  ييرػػا  ػػف الجػػيائـ

ورو  ا سػنبينه اػر , ال تهـ بتيؾ ت ويف ب ض البيانات عف ع    ف اجؿ ت ييي اله ي  
 ال طلبيف التالييف :

 ال طلب ا وؿ : ايهاف جيي   التزويي بالتيؾ.
 جيي   التزويي بالتيؾ وال  وب  ال  يية لها. إرباتال طلب الرانر : طيؽ 

 املطلب األول
 بالرتك أركان جرميت التزوير

تت رؿ ايهاف جيي   التزويي بالتيؾ شانها شاف  ييرا  ػف الجػيائـ  ػف يهػف  ػا   
ويهػػف   نػو  ي رػػؿ ويػ ا الجنػػائر اػر ايتهػػاب رػػذا , ي رػؿ ا ا ػػاؿ التػر وػػاـ بهػا ال ػػتهـ

 ورو  ا سنبينه ار  ا الفيعيف التالييف : , ا ا اؿ  ف اجؿ ت ييي اله ي   ار ال هيي
 

                                                           

 .191-198انظي:  . ع ي ال يف زهر  يسر, ال يجع السابؽ, ص 1)
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 المادي الركن: الفرع األول
(  ػػػػف وػػػػانوف ال  وبػػػػات 38وهسػػػػب  ػػػػا عياتػػػػه ال ػػػػا ة ), الػػػػيهف ال ػػػػا   للجيي ػػػػ 

ا  تنػاع عػف ا ػؿ ا ػي بػه او  ال ياور بانه ي سلوؾ اجيا ػر بايتهػاب ا ػؿ جي ػه ال ػانوف
 ال انوف ي .
النشػػاط  رػػرالػػيهف ال ػػا   اػػر جيي ػػ  التزويػػي بػػالتيؾ علػػى ر رػػ  عنايػػي  ي ػػوـ 

االنشاط ا جيا ر يت رػؿ اػر طػيؽ , ا جيا ر والنتيج  ا جيا ي  وال  و  السببي  بينه ا
التزويػػي ال  نػػو  التػػر يسػػ ها ال ػػانوف والػػذ  يته ػػؽ اػػر يػػوية ت ييػػي اله ي ػػ  ورػػو  ػػا 
يته ؽ ار السلوؾ الذ  يأتيه الجانر لته يؽ  اي    ين  وو  يستو  ل   النشػاط ته ػؽ 

ال يػله  التػر يه يهػا او  ا عتػ اي علػى الهػؽإلػى  يوية  ا  اـ انه يػؤ  رذا ار اي  
او  هػػالهؽ اػػر الهيػػاة والهػػؽ اػػر سػػ ـ الجسػػـ ووػػ  يسػػتلـز ته ػػؽ رػػذا النشػػاط اػػر يػػوية

 . (1)يوي   ين  هتى ت ع الجيي  
 الركن المعنوي: الفرع الثاني

,  يػػػ  الجي ػػػرالاو  اف الػػػيهف ال  نػػػو  اػػػر الجيي ػػػ  رػػػو ال يػػػ  الجنػػػائر لل ػػػتهـ
(  نػػػه بانػػػه ي توجيػػػه الفاعػػػؿ 1/  22)الػػػذ  عّياػػػه وػػػانوف ال  وبػػػات ال ياوػػػر اػػػر ال ػػػا ة 

ا  او  نتيجػػ  الجيي ػػ  التػػر وو ػػتإلػػى  ايتهػػاب الف ػػؿ ال هػػوف للجيي ػػ  را اػػاإلػػى  ايا تػػه
 نتيج  جي ي  اخي  ي.

 اف ايتهػػاب ال ػػتهـ لجيي ػػ  تزويػػي بػػالتيؾ ا  ت  ػػ ا إ فػػاؿ ذهػػي ب ػػض اله ػػائؽ 
عا ػ , ا ػا إذا انتفػى او  ب يله  خايػ  باإلضياييجب اف يتوااي ل يه ال ي  الجي ر 

   ين  ا  ي هف ال وؿ انه ايتهب ل يه رذا ال ي  ولـ يهف ينو  اإلضياي ب يله 

                                                           

ذا اض   عف اف ال انوف لـ يلـز ال هه   باتباع طييؽ   يف إلربات جيي   التزويػي  ػا  ا ػت وػ  ر 1)
التزويػػي بػػالتيؾ ورػػى اػػر ذلػػؾ  يػػي   يػػ ة اػػر تهػػويف  إلربػػاتالسػػاب   التػػر اوي تهػػا  لا لػػ اط أنػػت 
 و ا ب  را. 144 ه  ة ينظي:  . ع ي ال يف زهر  يسر, ال يجع السابؽ, ص بأ ل ع ي تها 
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 . (1)جيي   تزويي بالتيؾ
تت ػػ   جػػيائـ التزويػػي بػػالتيؾ ب ػػ   الا ػػاؿ التػػر ي يػػي ايهػػا ال ػػتهـ اله ي ػػ  عػػف  
  ا إ فاؿ ذهي ب ض اله ائؽ   ا ي تضر توجيه الته ه له عف هؿ ا ؿ علػى طييؽ ت 

ه ا إذ اف هؿ ا ؿ يشهؿ جيي    ست ل  تفيض عليه ع وب  عنها, وتطبي ا لذلؾ وضت 
ويػػػاـ ال ػػػتهـ بتزويػػػي ر رػػػ  جػػػوازات سػػػفي لشػػػخاص ) هه ػػػ  الت ييػػػز اػػػر ال ػػػياؽ بػػػأف 

 . (3)(ينب ر توجيه الته   عنها ت   يف, يج ؿ  ف هؿ واه ة  نها جيي    ست ل  
يجػػب اف يهػػوف  ػػا , (2)لهػػر ي ػػ  ال ػػتهـ  يتهبػػا لجيي ػػ  تزويػػي اػػر  هػػيي يسػػ ر 

وػػػاـ بػػػه  ػػػف ا ػػػؿ  نطويػػػا علػػػى ت ييػػػي اله ي ػػػ , وال هػػػس يػػػهي  وتطبي ػػػا لػػػذلؾ وضػػػت 
إضػػاا  ال ػػتهـ اسػػ ه اػػر ه ػػؿ الزوجيػػ   ػػف  اتػػي نفػػوس ) هه ػػ  الت ييػػز اػػر ال ػػياؽ بػػأف

                                                           

وتطبي ػػا لػػذلؾ وضػػت  هه ػػ  الت ييػػز اػػر ال ػػياؽ بأنػػه )  يهػػوف ال ػػتهـ ايتهػػب جيي ػػ  التزويػػي اذا  1)
  يي هياػا  ػف اسػ ه ال سػجؿ بػ اتي النفػوس ليطػابؽ اسػ ه اله ي ػر ولػـ ي يػ  الت ويػه علػى ال يػي

بال يػػػله  ال ا ػػػ  وانتفػػػى ال يػػػ  الجي ػػػر ل يػػػه بسػػػبب سػػػذاجته او  ولػػػـ يضػػػي ب يػػػله  شػػػخص
, 2/1/1122تػػاييخ  23/جنايػػات/2142اتػػه وعػػ ـ إ ياهػػه ل واوػػب ا لتػػه(. يوػػـ ال ػػيايوضػػ ؼ ر ا

 .289, ص4, س3النشية ال ضائي , ع
. اشػاي إليػه إبػياريـ ال شػار  : 8/2/1189تػاييخ  1189 - 81/جنايات رانيػ  /1321يوـ ال ياي 3)

, 1111ظ, ب ػػػ ا , ال سػػػـ الجنػػػائر,  طب ػػ  الجػػػاه -ال بػػا ئ ال انونيػػػ  اػػر وضػػػاي  هه ػػػ  الت ييػػز
 .11ص

 نػػاط يسػػ ي  ال هػػيي اف يهػػوف يػػا يا  ػػف ( وتطبي ػػا لػػذلؾ وضػػت  هه ػػ  الػػن ض ال يػػيي  بػػأف ي 2
اػػر بيػػاف جػػػوري  او  هرباتػػ وظػػؼ ع ػػو ر  هلػػؼ بتهييػػيا واف ي ػػػع الت ييػػي اي ػػا اعػػ ت الويوػػػ  إل

 . ه ػا وضػت412, ص 11.  ج وعػ  اههػاـ الػن ض, س19/1/1191 ت لؽ بهاي. ن ػض تػاييخ 
هاتب ال  ؿ  نته  روي  إلى   هه   الت ييز اللبناني  بانه ي اعتباي ا ؿ اليجؿ ال سف لجه  ت   ه

, شػػخص  تػػوار وتنظي ػػه وهالػػ  بيػػع سػػياية علػػى رػػذا ا سػػاس تزويػػيا جنائيػػا اػػر ا وياؽ اليسػػ ي 
 ي  ي. يوػـ وا ؿ الشخص الذ  ياا ه واستلـ الوهال   نػه اشػتياها اػر التزويػي الجنػائر لػاوياؽ اليسػ

, 1ط, 3111ال ػػػػيايات الجزائيػػػػ  ل ػػػػاـ , . يػػػػا ي اػػػػر الت ييػػػػز21/1/3111تػػػػاييخ , 124ال ػػػػياي 
 .119ص , لبناف, بييوت, ال نشويات اله ووي  يا ي, 3119
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ضػػاا   زوجتػه  ػػف ذات اله ػػؿ  ػف  اتػػي نفوسػػه   ي تبػي تزويػػيا لنػػه لػػيس  ـاسػػزوجتػه وا 
ن ا رو  خالف  تنضو  تهت ال ا ة    ف وانوف الهواؿ ال  ني  يوـ 12ت يييا لله ي   وا 

 . (1)(1123لسن   91
وال ي  الجنائر يخلص ار ايا ة ته يؽ نتيج  إجيا ي  تت رؿ ار ار اي  يله   

 رػؿ ذلػػؾ إلػى  تياػ  بسػبؽ ت رػؿ الجػانر للواو ػ  التػر تفضػريه يهػا ال ػانوف الجنػائر,   
 .(3)ا ر اي

جهلػه ب اعػ ة إلى  وينتفر ال ي  اذا هاف ع ـ علـ ال تهـ بأنه ي يي اله ي   ياج ا  
ال ػانوف او  ا هػواؿ الشخيػي او   ف وانوف اخي  يي وانوف ال  وبات, هال انوف ال  نر

ال ػػػانوف وايػػي علػػػى  بأههػػاـال ػػذي للجهػػػؿ  ال ػػالر, ا ػػػف ال  ػػيي اف  جػػػاؿ واعػػ ة عػػػ ـ
  ػا يجػوز  اإنهػاوواع  ال انوف الجنائر ار التجييـ وال  اب, ا ػا وواعػ  ال ػوانيف ا خػي  

 لػػػط اػػػر الواوػػػع, وتطبي ػػػا  لػػػذلؾ او  جهػػػؿإلػػػى  بػػػال لط ايػػػه اذا ا  او  ا عتػػػذاي بجهلػػػه
وجػو   ا يباشػيوفوضى  هه   الن ض ال ييي  بأنه  ف الرابػت اف ال ته ػيف هػيف هػانو 

ع   الزواج وييوا بس    ني  ال أذوف, ع ـ وجو   انع  ف  وان ه وهانوا يجهلوف وجو  
ذلػػؾ ال ػػانع واف جهلهػػـ بالهالػػ  رػػذا لػػـ يهػػف عػػف عػػ ـ علػػـ وػػانوف ال  وبػػات بػػؿ جهػػؿ 
بالواو ػػ  ورػػو  ػػا ي هػػف اعتبػػايا يهػػف  ػػف ايهػػاف جيي ػػ  التزويػػي ال ياوعػػ  بهػػا الػػ عو , 

ل هػػػـ بههػػػـ  ػػػف اههػػػاـ وػػػانوف اخػػػي وػػػانوف ال  وبػػػات رػػػو وػػػانوف ا هػػػواؿ نتيجػػػ  عػػػ ـ ع
الشخيػػي  بالتػػالر يهػػوف الجهػػؿ بالواو ػػ  جهػػؿ و ػػف عػػ ـ ال لػػـ بههػػـ لػػيس  ػػف اههػػاـ 
وػػانوف ال  وبػػات,   ػػا يجػػب وانونػػا  اػػر يػػ   ال سػػائؿ الجنائيػػ  اعتبػػايا اػػر ج لتػػه جهػػ  

 .(2)تبايعلى رذا ا ع ب  تضاابالواوع و  ا ل  ال ته يف 

                                                           

, 11, س3.  ج وعػػ  الههػػاـ ال  ليػػ , ع21/9/1121تػاييخ  21/ ريئػػ  عا ػػ  /198ال ػياي يوػػـ  1)
 .181ص

ال زيػػػز الػػػيوـ, الػػػيهف ال  نػػػو  اػػػر جيي ػػػ  التزويػػػي ) ياسػػػ  تهليليػػػ   ينظػػػي:  . يوسػػػؼ اه ػػػ  عبػػػ  3)
 .319,ص1182وتطبي ي (,  جل  اله وؽ هويتر,السن  الها ي  عشية, ال    اليابع,

 . 242, ص181يوـ  9 ج وع  ال واع  ال انوني ,  1142 ايو  11ن ض  يي , تاييخ 2)
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ويي  ا ستاذ ال هتوي هسف ال ييفاو  ي اف ال لـ ال شيوط تواايا  ب ئيا  لته يػؽ 
اليهف ا وؿ لجيي   التزويي والذ  يتطلب  نه ا هاط  بج يع ايهاف الجيي   يهفر ايه 

بػيهف الضػيي  باإلهاطػ ار ب ض ا هواؿ اف يهػوف عل ػا  ايضػيا  وبخايػ  اي ػا يت لػؽ 
ي لـ ال تهـ عل ا ا ليا  واو يا  بأف ت يي اله ي   الذ  ييتهبػه  ػف شػأنه اإنه   يشتيط اف 

اف يه ث ضييا , بؿ  ف ال تفؽ عليه انه يهفر اف يهوف ار وس ه و ف واجبه اف ي لػـ 
ورو  ا اشػايت لػه  هه ػ  الػن ض ال يػيي  ب ضػائها علػى انػه ي   يشػتيط اي ػا  1,ذلؾي

او يػا  ا ليػا  بػؿ يهتفػر اف يهػوف عل ػا  ايضػيا , يت لؽ بالضػيي اف يهػوف علػـ الجػانر بػه و 
ال وؿ بتوااي رذا ال نيي اف يهوف ار وسع الجانر اف ي لـ  ف شأف  إل هافوانه يهفر 

ت يييا لله ي   اف يتيتب عليػه الضػيي, سػواي علػـ بػذلؾ ا ػ   وتيػوي الضػيي  شخيػا  
ياهػه وجػه الضػيي بػؿ اف ا اـ بيييته اـ  , وانه   ي بؿ  ف الجػانر اف ي تػذي ب ػ ـ ا 

واجبه عن    اياته ت ييي اله ي   اف ي لب ا  ي على هؿ وجوره واف يتػيو  ويستبيػي 
اي ػػا ي هػػف اف يهػػ ث  ػػف الضػػيي  ػػف ارػػي ا لػػه, اػػإف رػػو ويػػي اػػر رػػذا الواجػػب اػػإف 
ت يػػييا   يػػ اع عنػػه ال سػػئولي  ويسػػتو  اػػر رػػذا اف يهػػوف عػػ ـ عل ػػه ناشػػئا  عػػف جهػػؿ 

به ي   الواوع, اذ انه يجب اف يتووع ج يع النتائي ال تيتب  على ت يييا  جهؿاو  بال انوف
 . (3)اله ي   والتر هاف  ف واجبه وار وس ه اف يتهي  عف اهت الهاي

ينت ػػ  رػػذا ا تجػػاا ويػػي  اف ال يػػ  يسػػتلـز طب ػػا  لل بػػا ئ ال ا ػػ    يػػي رنػػاؾ  ػػف 
الجيي   اذا  اال لـ به  فتػيض  اهاط  الجانر اهاط  يا لي ي بج يع ال نايي ال ا ي  ار

واف ال لػـ   يهػوف  فتيضػا   , رػو خػيوج علػى رػذا ال اعػ ةربػاتللت لب على يػ وب  اإل
 .(2)ا  ار الها ت ا سترنائي  التر ي يـ الشايع ايها ويين  عليه,  طل   هانت اـ نسبي 

                                                           

 .314-312ص جع السابؽ,ن    عف  . يوسؼ اه   عب  ال زيز اليوـ: ال ي  1)
 ج وعػ   1122يونيو  -39-124-113-2 ج وع  ال واع   1/1/1122ن ض  يي , تاييخ  3)

 .118-141-2ال واع  
ويينػػ  وانونيػ   ؤ ارػػا اف  جػػي  ت ييػي اله ي ػػ  بال سػتن  يفتػػيض علػػـ الجػانر بالضػػيي, ورػػذا  اإوا ػ  2)

يينػػ  ال انونيػػ    تفتػػيض وان ػػا يجػػب اف يػػنص يخػػالؼ ال واعػػ  ال انونيػػ  ال ا ػػ , التػػر ت ػػيي بػػاف ال 
عليها ال شيع يياه  او ض نا . ه ا يجب اف يتوااي لػ   الجػانر ال لػـ بأنػه ي يػي اله ي ػ  بطيي ػ  
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لطيي ػ  ف اأ  يشتيط اف يهوف الجانر عال ػا بػار هيف يي  جانب  ف الف ه انه  
 الجهػؿ بػاف رػذان لف نص عليهػا ال ػانوف هيػيا     ا ررالتر اتخذرا ار ت يي اله ي   

الجنػػػائر   ػػػا   ي بػػػؿ تلػػػؾ طيي ػػػ    ػػػا جػػػاي بػػػه الػػػنص, رػػػو جهػػػؿ بأههػػػاـ ال ػػػانوف او 
الػػياج , اذ اف ت ييػػي اله ي ػػ  اػػر  هػػيي بإهػػ   الطػػيؽ يا  وي ػػ  رػػذا الػػ, ا عتػػذاي بػػه

 تى  ػا تػـ الت ييػي اػ   اهريهف  ف اهاف جيي   التزويي,  التر نص عليها ال انوف رو
ينفع الجانر اف ي عى على انه  ا هاف ي لـ اف الطيي   التر اتخذرا ار ت ييي اله ي  , 
  ػػػا جػػػايت هيػػػيا  اػػػر وػػػانوف الجػػػزاي اذ انػػػه اػػػر رػػػذا الهالػػػ  يػػػ عى الجهػػػؿ اػػػر وواعػػػ  

وضت  هه   الػن ض ال يػيي   وار رذا الي   1ال انوف الجنائر ورذا ا ي  يي   بوؿ
بأف)ال ي  الجنائر ار جيي   التزويي يته ؽ بت    ت ييي اله ي   ار الويوػ  ت ييػيا  ػف 

 . (3)شأنه اف يسبب ضييا  بني  است  الها اي ا  ييت  ف اجله اله ي   ايها(
ف الجػانر اػر يػوية التزويػي بػالتيؾ وػ  اػيؽ الجيي ػ  بيهنيهػا إنخلػص   ػا ت ػ ـ, 

ال  نو , ا  انه اتى  ف جانبه بها ؿ النشاط ا جيا ر الذ  ت رؿ ار ا ا اؿ ال ا   و 
ال ا ي  ال هون  للجيي   عف علـ وا ياؾ, ه ا تواي ل يه ال ي  الجنائر ب ناييا الر ر  

 يػي او  تسػيعاو  خبيتػهاو  سالف  الذهي, ولـ يستطيع ي ـ ذلؾ ات اـ جيي ته ل لػ  عل ػ 
ات اـ جيي ته,   ا يوجب   اوبته  -ها الني  بنشاط ا جيا رذلؾ  ف ظيوؼ   ع و  ل

افضػ   ب  وب  الشيوع, خاي  واف ال ي  الجنائر ار جيي   التزويػي رػو ويػ  خػاص 
نه ي يي اله ي    بػ  اف تتػوااي ل يػه نيػه خايػ  ورػو  ػا اسػت ي عليػه أعلـ الجانر ب عف

 الف ه وال ضاي.

                                                                                                                                                      

 ف الطيؽ التر نص عليها ال ػانوف علػى سػبيؿ الهيػي, ورػذا ال لػـ   ي هػف ااتياضػه وان ػا يجػب 
 .311-314عب  ال زيز اليوـ :  يجع سابؽ,صن    عف  . يوسؼ اه   اف ي ـو على ال ليؿ. 

 .311ينظي:  . يوسؼ اه   عب  ال زيز اليوـ, ال يجع السابؽ, ص 1)
 .222, ص114, يوـ 38.  ج وع  اههاـ الن ض, س13/9/1122ن ض  يي  ,تاييخ  3)
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 املطلب الثاني
 تزوير بالرتك والعقىبت املقررة هلاجرميت ال إثباثطرق 

ه ورها او  وووع الجيي   إربات ف ال  لـو اف لهؿ جيي   ع ة طيؽ يتـ خ لها  
 ,وهذلؾ الهػاؿ بالنسػب  لجيي ػ  التزويػي, والتر ار ضوئها يتـ اوياي ال  وب  الخاي  بها

 ورو  ا سنبينه ار الفيعيف التالييف : 
 تزوير بالتركجريمة ال إثباتطرق : الفرع األول

ل ػػا اعتبينػػا ال يػػله  اػػر التزويػػي عنيػػيا  ػػف عنايػػي ال يػػ  الجنػػائر اانػػه   
يي  اف ت تبي ال يله  ار التزويي ويين  على اوتػياؼ يػاهب ال يػله  للتزويػي, اذ 

 تى  ا ته ؽ  لنهوذلؾ  نربات  ار اإلانه هيؼ نج ؿ  ف يهف  ف ايهاف الجيي   ويين
تزويػػي وته ػػؽ الػػيهف ال  نػػو  بج يػػع عنايػػيا الر رػػ  سػػالف  الػػيهف ال ػػا   اػػر جيي ػػ  ال

التػر  ربػاتوا ػت الجيي ػ  رػـ تػأتر  يهلػ  اإل -التػر  نهػا ال يػله  اػر التزويػي -الذهي
 .(1)يجب اف تهوف بأ ل   نفيل  عف ايهانها

جيي ػ  التزويػي بػالتيؾ ورػو  ػا اشػايت لػه  هه ػ   رباتإل  توج  طيي    ه  ة  
التزويػػي لػػيس لػػه طييػػؽ خػػاص إذ ال بػػية ب ػػا تط ػػئف إليػػه  إربػػات)أف الػػن ض ال يػػيي  بػػ

 إربػاتلـ يه   ال انوف الجنػائر طيي ػ  )ت بأنه ه ا وض, (3)(ال هه    ف ال ل  السائ  
  ينػػ  اػػػر  عػػاو  التزويػػػي الل اضػػر الجنػػػائر اف يهػػوف اعت ػػػا ا ايهػػا  وف الت يػػػ  بػػػ ليؿ 

  .(2)(  يف
يؾ ترػػوي اػػر الهػػواؿ التػػر ي فػػؿ ايهػػا الشػػخص التزويػػي بػػالت ع و ػػا اف  شػػهل  
ه اػػر ال هػػيي تويػػ   لت ييػػي اله ي ػػ  ايػػه, بالتػػالر اػػاف ب ػػاي إرباتػػ ػػا هػػاف عليػػه  إربػػات

التيؾ ه ا هاف وبله خاليا   ػف هػؿ بيػاف   ػايي لله ي ػ    ي هػف او  ال هيي ب   ا  فاؿ

                                                           

 .332-339ينظي:  . يوسؼ اه   عب  ال زيز اليوـ, ال يجع السابؽ, ص 1)
 .414, ص 111, يوـ31,  ج وع  اههاـ الن ض, س21/2/1121تاييخ  ن ض  يي , 3)
 .238, ص93, يوـ 21,  ج وع  اههاـ الن ض, س9/2/1181تاييخ  ن ض  يي , 2)
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يجػػب ا  ي يػػي النظػػي اعتبػػايا  ان ػػا   ػػف ته يػػؽ جيي ػػ  التزويػػي والسػػبب اػػر ذلػػؾ انػػه 
إلػى  ي اله ي ػ  وان ػا ينظػييهه واعتباي ذلؾ عػ ـ وجػو   ػا ي يػعلى الجزي الذ  هيؿ ت

ا  فػػاؿ ت ييػػي اػػر او   ػػا هػػاف يجػػب اف يتضػػ نه ال هػػيي ههػػؿ, اػػاذا تيتػػب علػػى التػػيؾ
ع وبات  (318)هيث نص ال ا ة , (1)هؿ ال هيي اعتبي ذلؾ ت يييا  لله ي  او   ض وف

ي ي اوػػػب بال  وبػػػ  ال  ػػػيية لجيي ػػػ  التزويػػػي بهسػػػب ا هػػػواؿ  ػػػف اسػػػت  ؿ ال ياوػػػر بانػػػه
 ال هيي ال زوي  ع عل ه بتزويياي.

 عقوبة جريمة التزوير بالترك: الفرع الثاني
 تر:يات التر يه ث ايها التزويي وهارال هي  تته   ع وب  جيي   التزويي بهسب

( 388وه ػا عياتػه ال ػا ة ) ,ع وب  تزويػي ال هػييات اليسػ ي : إّف ال هػيي اليسػ ر - ا
 هلؼ بخ    عا    ا تـ او  يربت ايه  وظؼ  ف وانوف ال  وبات بأنه ي ورو الذ 

تل ػػػاا  ػػػف ذو  الشػػػأف طب ػػػا  لاوضػػػاع ال انونيػػػ  واػػػر هػػػ و  سػػػلطته او  علػػػى ي يػػػه
ت خؿ بإعطائه اليػف  اليسػ ي  او  ت خؿ ار تهيييا على اي  يويةاو  واختيايه

 هػييات عا يػ  ي ,وي اوػب علػى  ػا ت ػ ـ ب وجػب  اهػرهػييات ا ا ع ا ذلػؾ  ػف ال 
نه ي اػر  يػي الهػا ت التػر يػنص ال ػانوف أ(  ف ال انوف التر نيت ب381ا ة )ال 

ايها على ههـ خػاص ي اوػب بالسػجف  ػ ة   تزيػ  علػى خ ػس عشػية سػن  هػؿ  ػف 
 ايتهب تزوييا ار  هيي يس ري.

( 311ا ػػ  هػػ  ت ال ػػا ة ), ويػػا بػػالتيؾا ػػا ال  وبػػ  عنػػ  ايتهػػاب ال ػػتهـ تزويػػيا   ن
ع وبات    اي ال  وب  التر تفيض عليه بنيها علػى انػه ي ي اوػب بالسػجف  ػ ة   تزيػ  
على خ س عشية سن  هؿ  ف ه ؿ  وظفا و هلفا بخ    عا   ارناي ت وينػه  هػييا  ػف 

او  بالتيػػػاؼ بيػػػف  ليسػػػت لػػػهاو  اختيػػػاص وظيفتػػػه ا ػػػا بانتهػػػاؿ اسػػػـ شػػػخص اخػػػي
واو ػ   يػي يػهيه   إربػاتاو  ب يي ذلػؾ  ػف الطػيؽ علػى تػ ويفاو  ووائع هاذب بت ييي 

 ه ي.إرباتبخيوص ا ي  ف شأف ال ستن  
                                                           

, 1181ينظػػي:  . واربػػ   او  السػػ   , وػػانوف ال  وبػػات/ ال سػػـ الخػػاص, ال هتبػػ  الوطنيػػ  ب ػػ ا ,  1)
 .11ص
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( ال  وبػػػػ  اػػػػر هالػػػػ  311ع وبػػػػ  تزويػػػػي ال هػػػػييات ال ا يػػػػ : ووػػػػ  ذهػػػػيت ال ػػػػا ة ) -ب
. ي اوب بالسجف   ة   تزي  1ار  هيي عا   بنيها على انه ي  هيوؿ التزويي
او  بػػػالهبس هػػؿ  ػػف ايتهػػب تزويػػػيا اػػر  هػػيي عػػا    وجػػػ او  تعلػػى سػػبع سػػنوا

 هػػػػيي عػػػػا   ي هػػػػف او   خاليػػػػ او  ابػػػػياياو  تيػػػػّيؼ اػػػػر  ػػػػاؿاو   ربػػػػت لػػػػ يف
. وتهوف ال  وب  الهبس  ػذا ايتهػب التزويػي اػر 3ه وؽ ال لهي .  رباتإلاست  اله 

 ا   هيي عا   آخي ي.
إلػػػى  ر ال ػػػياؽ   تػػػذربوتجػػػ ي اإلشػػػاية  لػػػى اف  هه ػػػ  الت ييػػػز ا تها يػػػ  اػػػ 

اي اؼ تنفيذ ال  وب  ال فيوض  علػى ال ههػوـ عليػه عػف جيي ػ  التزويػي بػالنظي لخطػوية 
وتطبي ػا لػذلؾ وضػت ال هه ػ  , رذا الجيي   وهونهػا  ػف الجػيائـ ال خلػ  بشػيؼ  يتهبهػا

ال ػػذهوية بػػأف ي  هه ػػ  ال وضػػوع وػػ  ياعػػت تطبيػػؽ ال ػػانوف تطبي ػػا يػػهيها اػػر ج يػػع 
(  ػػف وػػانوف 313/  318و  313) نهػػا وػػياي ا انػػ  ال ته تػػيف ب وجػػب ال ػػا ة وياياتهػػا و 

باسػػترناي وػػػياي اػػػيض ال  وبػػػ  , ال  وبػػات ل سػػػار ته ا بايػػػطناع واسػػت  اؿ شػػػها ة واػػػاة
هيػػث وػػييت ال هه ػػ  اي ػػاؼ تنفيػػذرا به هػػف ي ػػـ اف الجيي ػػ  ال نسػػوب  الػػيهف ت ػػ   ػػف 

 .(1)ـ ال خل  بالشيؼ والنظاـ ال اـ يالجيائ
افػر رػذا ا هػواؿ اإنػه ي اذا زوي , وو  ي وـ ال تهـ باست  اؿ ال هيي ب   تزويػيا 

ال تهـ ال هيي رـ است  له ااف ا له يهوف جيي تيف  يتبطتيف بب ضه ا ايتباطػا   ي بػؿ 
( ع وبػات والههػـ 143التجزئ  وتج ع بينه ا وهػ ة ال ػيض   ػا يسػتلـز تطبيػؽ ال ػا ة )

وتتـ ع وب  , (3)ي    ع ا  ي بتنفيذ ال  وب  ا ش   وف سوارا ي بال  وب  ال  يية لهؿ جي 
ا  توجه , ال تهـ ار جيي تر التزويي واست  اؿ ال هيي ال زوي ب   اف توجه له ته تيف

                                                           

ليػػػػه ال اضػػػػر يزاؽ جبػػػػاي علػػػػواف : إشػػػػاي . ا39/3/3113تػػػػأييخ , 3113/جػػػػن /41يوػػػػـ ال ػػػػياي  (1
 هبػػػ  , 3114, 1ط, ال سػػػـ الجنػػػائر –ال ختػػػاي  ػػػف وضػػػاي  هه ػػػ  ا سػػػتئناؼ بيػػػفتها الت ييزيػػػ  

 .112ص , ب  ا , يباح
. 9/1/1181تػػػأييخ , 1181/ت ييزيػػػ  –جػػػزاي اولػػػى /132وػػػياي  هه ػػػ  الت ييػػػز اػػػر ال ػػػياؽ يوػػػـ  (3

 .131ص , 1181, لسن  الراني  عشيةا, ال    الرانر,  ج وع  ا ههاـ ال  لي 
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يػ يا ال هه ػ  يهػوف عيضػ  له ته ػ  عػف هػؿ جيي ػ  وبخػ ؼ ذلػؾ اػاف الههػـ الػذ  ت
اؽ بػػاف ي توجيػػه ال هه ػػ  ته ػػ  , وتطبي ػػا لػػذلؾ وضػػت  هه ػػ  الت ييػػز اػػر ال ػػي للػػن ض

 ذ , واه ة عف جيي تر التزويي واست  اؿ ال زوي ي تبي ذلؾ خطا ار التهييؼ ال انونر
 .(1)يجب توجيه ته تيف وايض ع وب  عف هؿ جيي   ي

واخييا, ي هف ال وؿ اف جيائـ التزويي بالتيؾ تت    ب    الا ػاؿ التػر ي يػي ايهػا  
اف هؿ ا ؿ يشهؿ جيي    ست ل  تفيض عليه ع وبػ  عنهػا, ال تهـ اله ي   على ه ا إذ 

ويػاـ ال ػتهـ بتزويػي ر رػ  جػوازات )وتطبي ا لػذلؾ وضػت  هه ػ  الت ييػز اػر ال ػياؽ بػأف 
سفي لشخاص  ت   يف, يج ؿ  ف هؿ واه ة  نها جيي    سػت ل  ينب ػر توجيػه الته ػ  

ؾ ا  ت  ػ ا إ فػاؿ ذهػي ب ػض ف ايتهاب ال تهـ لجيي   تزويي بػالتي إبالتالر ا ,(3)(عنها
, ا ػػا إذا انتفػػى رػػذا ال يػػ  اػػ  باإلضػػياياله ػػائؽ يجػػب اف يتػػوااي ل يػػه ال يػػ  الجي ػػر 
 ي هف ال وؿ انه ايتهب جيي   تزويي بالتيؾ.

                                                           

 جلػػس  إيػػ اي, . النشػػية ال ضػػائي 31/3/3111تػػاييخ , 3111/ا هػػ اث ريئػػ /194يوػػـ ال ػػياي  (1
 .111ص , 3111, ال    الرانر, السن  اليابع, ال ضاي ا على

. اشػػػاي إليػػػه إبػػػياريـ ال شػػػار  : 8/2/1189تػػػاييخ  81/1189/جنايػػػات رانيػػػ /1321يوػػـ ال ػػػياي  3)
, 1111ال سػػـ الجنػػائر,  طب ػػ  الجػػاهظ, ب ػػ ا ,  - بػػا ئ ال انونيػػ  اػػر وضػػاي  هه ػػ  الت ييػػز ال

 .11ص
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 الخاتمة
هػ  ارػـ الجػيائـ التػر  بػ  اف تهظػى بأر يػ  بال ػ  والتػر اف جيي   التزويي بالتيؾ ت   إ

هػا ضػ ف جػيائـ التزويػي اػر الووػت الػذ  يتطلػب الووػوؼ عليهػا والت ػيؼ  البا  ػا يػتـ اإلشػاية ل
ج ل  نتائي  ػف ا سػتنتاجات وال  تيهػات إلى  على ابيز ايهانها ويويرا, وعليه خلص البهث

 ت رلت ار ها با تر: 
 :   يأتررـ ا ستنتاجات ت رلت ب ا اف إ:  ا ستنتاجات :أو 
 ت التشيي ات عنها. ار يتها لـ تهاط بال ناي  وت اض  فاف جيي   التزويي بالتيؾ بالي ـ  -1
 بشػػهؿ عػػاـ عنػػ  الهػػ ـ عػػف جيي ػػ  التزويػػي إ   رػػذا النػػوع  ػػف الجيي ػػ  إلػػى  تطػػيؽلػػـ يػػتـ  -3

 ال  نو  بالي ـ  ا لهذا الجيي    ف الخيائص واليوي التر ت ييزا عف التزويي ال ا  .
ي بشػػهؿ  يػػي يػػهي  ا  ج ػػؿ واو ػػ   ػػزوية رػػذا الجيي ػػ  لهػػا عػػ ة  ظػػاري لتهييػػي ال هػػي  -2

لهذا الجيي    ف اليوي اولها يت لؽ باليػوي التزويػي ال  نػو   اض   ع  اواو   يهيه  
الخايػػػػػ  بالواو ػػػػػ  والرػػػػػانر يت لػػػػػؽ باليػػػػػوي التزويػػػػػي ال  نػػػػػو  الخايػػػػػ  بالا ػػػػػاؿ إوػػػػػياي 

 وا تياؼ بيف   يي يهيه .
 لهذا الجيي   بالي ـ  ف خطويتها.ف ال وانيف لـ ته   ع وب  خاي  إن هظ  -4

 :   يأتررـ ال  تيهات ت رلت ب ا اف إ: المقترحات: ثانيا
   لله   ف جيي   التزويي بالتيؾ.إي اي ووانيف وتشيي ات يييه -1
او  توعيػ  ائػػات ال جت ػع عا ػػ  والفئػات ال ا لػػ  ب جػاؿ ال ػػانوف وال ضػاي ب خػػاطي ايتهػػاب - 3

 جيي  .التستي على  يتهبر  رؿ رهذا 
تشػػػهيؿ لجػػػاف  تخييػػػ  للتأهػػػ   ػػػف سػػػ    ال هػػػييات اليسػػػ ي  وال ا يػػػ  السػػػاب   والتاليػػػ   -2

 و    يه  ي ويرا ونزار  ال ائ يف على إي ايرا. 
 نػػاي ال هتبػػات ال ل يػػ  ال هليػػ  واإلولي يػػ  ب يػػا ي وبهػػوث  تخييػػ  تتنػػاوؿ إضػػيوية  -4 

 رذا الجيي   بال ياس  والتهليؿ ال ستفيض.
( ع وبػػات التػػر بػػيف ايهػػا 382/3 عو ال شػػيع ال ياوػػر إعػػا ة اليػػيا   التشػػيي ي  لل ػػا ة )نػ -1

يػػوي التزويػػػي ال  نػػو   وف اف يهػػػ   ال واعػػ  الخايػػػ  بجيي ػػ  التزويػػػي بػػالتيؾ وبالتػػػالر 
 ته ي  عنايي وياـ الجيي  .

 استخ اـ اه ث الت نيات لهشؼ عف  يتهبر رذا الجيائـ. -9



 212                                                                                                                                          بالترك التزوير جريمة

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

 اجعالمر المصادر و قائمة 
 الكتب القانونية :  –أو  

ال سـ الخاص,  اي النهض  ال يبيػ , ال ػارية,  -اه   اتهر سيوي, وانوف ال  وبات -1
1181 . 

ال سػػػػـ الخػػػػاص,  هتبػػػػ   –إبػػػػياريـ الهيػػػػ ي : الػػػػواار اػػػػر وػػػػانوف ال  وبػػػػات  ؿج ػػػػا -3
 .3113السنهوي , ب  ا , 

,  طػػػابع ابػػػف ارال يػػػي عبػػػ  الفتػػػاح سػػػلي اف, التزويػػػي وطػػػيؽ  هااهتػػػه اػػػر ال  ػػػؿ  -2
 .3111سينا, ال ارية,  يي, 

ع ي ال يف زهػر  يسػر, الجػيائـ ال خلػ  بالر ػ  ال ا ػ , ال يهػز ال ػو ر ل يػ ايات  -4
 . 3112ال انوني , ال يي, ال ارية, 

ال سػػػـ الخػػػاص, الػػػ اي الجا  يػػػ  للطباعػػػ    زهػػػر ابػػػو عػػػا ي, وػػػانوف ال  وبات/ ه ػػػ -1
 .1181والنشي, 

ال سػػػـ الخػػاص,  اي الر ااػػػ  للنشػػي والتوزيػػػع,   وبات/ ه ػػ  يػػبهر نجػػػـ, وػػانوف ال -9
3114. 

ال سػػـ الخػػاص,  نشػػويات الهلبػػر    يػػباح ال اضػػر, وػػانوف ال  وبات/ ه ػػ   ه ػػ -2
 .3112اله ووي , 

ال سػػـ الخػػاص,  اي النهضػػ  ال يبيػػ , / ه ػػو  نجيػػب هسػػنر: شػػيح وػػانوف ال  وبػػات -8
 .3112ال ارية, 

ل سػػػػػـ الخػػػػػاص, ال هتبػػػػػ  الوطنيػػػػػ  ب ػػػػػ ا , ابػػػػػ   او  السػػػػػ   , وػػػػػانوف ال  وبات/وار -1
1181. 
 المجاميع القضائية: –ثانيا 

ال سػػػـ /ال بػػػا ئ ال انونيػػػ  اػػػر وضػػػاي  هه ػػػ  الت ييػػػز   ,ال اضػػػر إبػػػياريـ ال شػػػار -1
 .1111الجنائر,  طب   الجاهظ, ب  ا , 
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هه ػػػػػ  ا سػػػػػتئناؼ بيػػػػػفتها ال اضػػػػػر يزاؽ جبػػػػػاي علػػػػػواف: ال ختػػػػػاي  ػػػػػف وضػػػػػاي   -3
 .3114,  هتب  يباح, ب  ا , 1طجنائر, ال سـ ال/الت ييزي 

,  طب ػػػػ  اإليشػػػػا , ب ػػػػ ا , 2ال ختػػػػاي  ػػػػف وضػػػػاي  هه ػػػػ  الت ييزيػػػػ  ا تها يػػػػ , ج -2
1191. 

يا ي ار الت ييز ال ػيايات الجزائيػ  )اللبنانيػ (: ال نشػويات اله وويػ ,  هتبػ  يػا ي  -4
 (.3111, 3111, 3118, 3114, 3113ناشيوف, بييوت, لل واـ )

 ػػػػػايو سػػػػػن   21ن 1121ابيايػػػػػي, سػػػػػن   4ن ض )ال يػػػػػيي (: )الػػػػػ ج وعػػػػػ  اههػػػػػاـ  -1
 ػػػػايس  12ن 1119نػػػػوا بي  31ن 1111نػػػػوا بي  38ن 1121ينػػػػايي  1, 1142
اهتػػػػػػوبي, سػػػػػػن   31ن 1121, سػػػػػػن  يونيػػػػػػه 13ن 1191سػػػػػػن   يونيػػػػػػه 32ن 1144
ن 1111ابييػؿ, سػن   31ن1141ينػايي, سػن  33ن 1128ينايي, سن   34ن 1122

 31ن 1191 ػػػػايس سػػػػن   12ن 1191ابيايػػػػي سػػػػن   19ن1112, سػػػػن  يونيػػػػه 11
,  ػػايو 18ن 1149 يسػ بي سػن   19ن 1121 ػايو سػن   33ن 1111ابييػؿ, سػن  

ابيايػػػػػي سػػػػػن   12ن 1112ابيايػػػػػي سػػػػػن   1ن 1191سػػػػػن   يونيػػػػػه 32ن 1129سػػػػػن 
1191 .) 

 (.1122و 4,3111, س3ال ياوي (: )ع)النشية ال ضائي   -9
 (.3112سن  الخا س , ال    الوؿ والرالث ال ياوي (: )ال) جل  التشييع وال ضاي  -2
 (.1181و  1121, 11, س3. ع2, س1 ج وع  الههاـ ال  لي )ال ياوي (: )ع -8

 البحوث: –ثالثًا 
   يوسػؼ اه ػ  عبػ  ال زيػز الػيوـ, الػيهف ال  نػو  اػر جيي ػ  التزويػي ) ياسػ  تهليليػػ

 .1182ابع,السن  الها ي  عشية, ال    الي  وتطبي ي (,  جل  اله وؽ هويتر,
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 :ـمخــــصــالمـ
التزويي جيي   ت ع إخ   بالر   ال ا   وتف   ال ي اوي  بال هييات نتيج  الهذب 

 نهػا , واف الهذب الذ  ي يي اله ي   ار ال هييات و  ي ع بطػيؽ  ختلفػ , ال هتوب ايها
يت  ػػ  ال ا يػػ  وال  نويػػ . و ػػف الطػػيؽ ال  نويػػ  التػػر يجػػي  ايهػػا ت ييػػي اله ي ػػ  رػػو اف 

ب ػػػض البيانػػػات التػػػر يجػػػب  تػػػيؾاو  ا فػػػاؿ ذهػػػي, ال ياػػػراو   هػػػّيي ال سػػػتن , اليسػػػ ر
 لر يتػػػهورػػػو بػػػذلؾ تزويػػػي   ي يهػػػه الهػػػس   ػػػا يسػػػتوجب تناولػػػه بالبهػػػث , ذهيرػػػا ايهػػػا

بتػيؾ  يج الجيي ػ  التػر تيتهػب  إربػاتاض  عػف بيػاف هيفيػ  , وبياف خيائيه ويويا
الجيي ػػػ  التػػر ت ػػع بهػػذا الف ػػػؿ  ػػف خطػػوية علػػػى ل ػػا اػػر ب ػػض البيانػػات اػػر ال هػػػيين 

 الناس ار ت ا  تهـ.
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ABSTRACT : 

Fraud is a crime that is a violation of public confidence and 

lose credibility with liberators as a result of lying in it, and lying 

that changes the truth in the editors may occur in different ways, 

including material and moral. One of the moral ways in which the 

truth is changed is that the editor of the document, formal or 

customary, deliberately omits or leaves some of the data that 

should be mentioned in it. This is a forgery that is not recognized 

by sense, which requires dealing with research for its importance, 

Which is committed by leaving some drawer in the editor, for the 

crime that is committed by this act of danger to the people in their 

dealings. 


